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Valasz.  
evil 

Végei 
љszlбnak 

Kedves Barátom! 
talán életünk rendkívül szerencsés kö-
rülményeinek — az ilyen körülmények 
megteremtésében nekünk is részünk van 
— kell megköszönni, hogy még együtt 
vagyunk, hagy együtt értük meg az in-
tellektuális érettségnek azt a korat, ami-
kor más nemzedékek (történelmi tanúsá-
gok szerint) felbomlanak, amikor a közös-
séget fenntartó erő  és szenvedély helyébe, 
természetszerűleg, az élet logikus bár-
mennyire is fájdalmas törvényei szerint, 
az egyéni élet, a személyes érvényesülés, 
az egyedi feladatvállalás kerül. Mondom, 
szerencsés körülménynek .kell tekinteni, 
hogy még mindig tudunk közösen felada-
tot vállalni, hagy még mindig nem veszett 
ki belőlünk az a romantika, az ;a roman-
tikus erő  es szenvedély, ami eddigi éle-
tünket és munkánkat is meghatározta. ls 
éppen ez •a képességünk, .a feladat közös-
ségi vállalása, tett bennünket eddig is, és 
ezután talan még hatványozottabban, al-
kalmassá az akció, a tett, a cselekvés vál-
lalására. Persze, ugyanennek a képesség-
nek a következménye mindaz a dilemma, 
ami előtt sokszor meghátráltunk, nem volt 
elég erőnk hozzá, hogy :a végére járjunk. 
Paradox módon sohasem tartottuk ma-
gunkat „irodalmiaknak", mégis, talán ki- 

vétel nélkül .az imadalom, elsősorban a 
költészet terén értünk el eredményeket —
és talán ezért maradt mindmáig törekvé-
sünk .középpontjában a közvetlen intel-
lektuális cselekvés: a kritika. 

Ha jól értettem hozzám írt nyílt leve-
ledet, akkor egyben teljesen megegyezhe-
tünk: az akeioba lépés szükséges voltá-
ban. 

De hiszen kezdettől fogva akcióban vol-
tunk! 

Csakhogy, sokszor nem tudtuk egészen 
világosan megfogalmazni, hagy mit is 
akarunk. Talán mindannyian megfogal-
maztuk magunknak, fragmentárisan le is 
írtuk — ami megvalósulásunkat illeti, 
nemzedékünket mind többször hiszem 
fnagшentárisnak, vagy ,ahogyan már egy-
szer mondtam: tetszhalottnak —, de soha-
sem vállalkoztunk arra, hagy szembesit-
sük önmagunkat, hagy álláspontunkat az 
eredmény, iaz elért hatás szempontjából 
ítéljük meg. Nem hiszem, hagy esetleges 
eredménytelenségünk, vagy pontosabban 
a Sinkó Ervin-munkaév látszólagos ered-
ménytelensége pusztán azon mint volna, 
hogy nem hallgattak meg bennünket. Le-
het, hogy nem beszéltünk elég hango-
san. ..  

Vajon az .a kérdés, amit költőink any-
nyira intenzíven és annyira a tettre össz-
pontosítva tettek fel, hagy valóban mi 
lesz velünk, helyettesiteni tudja-e azt, 
hogy mit is akarunk? Nyilván bizonyos 
értelemben igen: akkor, amikor az ember 
a szakadék mélyér ő l kiált fel, a nulta 
pontról, akkor mindkét kérdés egyet je-
lent. 

Levelednek értelmét abban látom, hogy 
megtegyük — meglehet ez az utolsó al-
kalmunk rá: a szerencsés körülmények 
eltűnhetnek, s a mögöttük maradt űrt va-
jon ,ki tudná .betölteni? — a dönt ő  1 "epést 
életünk és gondolkodásunk egzisztenciális 
kérdéseinek megválaszolása felé. 

Már indulásunk pillanatában nyilván-
való volt, hogy a költői és az emberi szót, 
egyetlen fegyverünket, a szó legnemesebb 
és legemberibb értelmében politizálni 
ekarjuk — iami nem jelent arást, mint azt, 
bogy egy konkrét kor konkrét idejében 
határozzuk meg önmagunkat, definiáljuk 
magunkat a korban amelyben élünk. ls 
ennek a törekvésnek a bélyegét, megkü-
lönböztető  jellegét ma is magunkon visel-
jük. Mert a politikai gondolkodás, a mi 
megfogalmazásunkban, önmagában már 
ellentmondásos: egyrészt a gondolatot, az 
érzést, az emóciót, ,a boldogság és az 
emberiesség fogalmait igyekszik aktuali-
zálni, feltételezve, hagy vannak boldog 
idők és befejezett kérdések, másrészt 
mindig kísérti az árulás, a jövő  .áru-
lása a jelen érdekében. Talán nem vélet-
len, hogy egy időben te is oly sokszor fog-
lalkoztál az árulás kérdéseivel. Mi mindig 
ettől ,a kettősségtől akartunk megszaba-
dulni: a jelent és az önös, jeleni politikai 
célokat akartuk elárulni és ezt másként 
nini lehetett, minthogy gondolkodásunkat, 
egész emberségünket a korban, amelyben 
élünk, definiáljuk — hogy bizonyos érte-
lemben a kor dokumentumai legyünk. 
Mert csak így lehetünk képesek a cselek-
vésre. 

Ma, amikor már intellektuálisan éret-
tebbek vagyunk, amikor helyzetünkre, le-
hetőségeinkre, feladatainkra racionálisab-
ban tudunk tekinteni, amikor már men-
tesültünk a romantikus lobagás terheit ől, 
egyik alapvető  és talán legfontosabb fel-
adatunk a forradalmi örökségünk feltárá-
sa. 

Mifelénk általában kísért az a hit, hagy 
életünkben nincs kontinuitás, hagy min-
dem nemzedéknek mindent újra kell kez-
denie, hagy a házak csak egyetlen ember-
öltőt bírnak el, egyetlen emberöltő  alatt 
szétmarja őket a nedvesség, a salétrom. 
Az előttünk járó nemzedék, nem véletle-
nül és nem megfontolatlanul sokat, egy 
egész filozófiát, egy egész életérzést épí-
tett erre á gondolatra. Kezdetben talán 
úgy tűnt, hogy mi még hatványozottab-
ban  hajlamosak vagyunk ennek a gondo-
latnak, ennek ,az alapállásnak az elfoga-
dására, tovább vivésére. Idővel azonban  

kiderült, hogy mi nem élhetünk kontinui-
tás nélkül,. hogy :azt a vilá-got, amit a ma-
gunkénák hiszünk, amit a magunk képé-
nek példájára igyekszünk megformálni és 
megváltoztatni, el sem képzelhеtjük egy 
határozott, kritikai szempontból megis-
mert, kritikában létező  hagyomány nélkül. 
Mégpedig nem egy „.behozatali" hagyo-
mányt építettünk be, sokszor nem is tu-
datosan, az életünkbe, hanem egy konk-
rét, az itteni élet, az itteni világ, az itteni 
forradalmiasság hagyományát. Ez az az 
örökség, ami kötelez bennünket. 

Meggyőződésem, hagy .a forradalmi te-
vékenység •és egyaltalán az intellektuális 
cselekvés, a szellemi akció, .amire feltet-
tük életünket, elképzelhetetlen a konkrét, 
a világ, a jelen megismerése nélkül es 
elképzelhetetlen egy, .a jelenei szembeni, 
antimitikus, szenvedélyes és igazságot ike-
reső, minden létezőt biráló magatartás 
nélkül, de meggyőződésem az is, hogy ezt 
a magatartást elsődlegesen meghatározza 
a múlthoz való viszony, az a törekvés, 
hogy. ,a múlt példái, a múlt tévedései és 
sikerei, hangsúlyozom: kritikánkb,an lé-
tezve, mindig jelen legyenek. Azt hiszem ;  
ez az egyetlen lehetséges anód arra, hogy 
a jelen іаlaКulбѕбьаn, a történelemben, 
feladatot vállalhassunk. Azokat a konkrét 
és fölöttébb sürgető  feladatokat, amelyek-
re leveledben oly pontosan rámutattál. 
Ezért tartom fontosnak, hogy folyóira-

tunk élatének és munkánknak a követ-
kező  időszakaiban még határozottabban 
és szigorúbban forduljunk a jeleni felada-
tok elvégzése felé: a kritika affirmálása 
felé, sohasem feledkezve meg arról a 
múltról, amely bennünket, jugoszláviai 
magyar értelmiségieket kötelez: forradal-
mi múltunk •értet nézésér ől és feltáгбsáгбl. 

Talán ha így, összetettebben és telje-
sebben definiáljuk .a magunk helyzetét, 
ókkor valamivel közelebb jutunk a mit is 
akarunk kérdésének megválaszolásához. 
Nem hiszem. hagy bármikor is végérvé-
nyes választ tudnánk adni erre a kérdésre 
— a végérvényesség minden tevékenység-
nek kerékkötője, viszont maga az a tény, 
hogy .a kérdés a maga teljes realitásában 
és bennünk, már lehetővé teszi a feladat-
végzéshez való közeledést. Úgy vélem, 
hagy kritika-ankétunk már egy lépés a 
válasz, vagy maradjunk csak a kérdésnél: 
a kérdés, pontos megfogalmazása felé. 
Szellemi autonomitásunknak autonóm em-
beri létezésünk a feltétele. És ennek a lé-
tezésnek, az intellektuális létezésnek a 
megfelelője :a kritika. Ha ezt, egy határo-
zott értelemben tudatosítani tudja majd 
a kritika-ankét, akkor talán elvégeztük az 
alapozási munkálatait egy elkövetkez ő  ak-
ciónak, annak, amelyet leveledben körvo-
nalaztál. 

Talán még egy kérdést kellene .a kri-
tika-ankét mellett feltenni: az intellek-
tuális tett lehet őségeinek a kérdését, 
vagyis még inkább ki kellene domborítani 
a •kritika feladatait, hogy azt mondhassuk, 
érettek vagyunk az akcióra. Rendszerint, 
azt hiszem nem véletlenül, eddigi akcióin-
kat ezeknek és hasonló el őmunkálatoknak 
az elvégzése nélkül ,kezdtük és nemegy-
szer éppen ezért maradtunk eredmény-
telenek — :a lezárult munkaévnek is egyik 
tanúsága ez. 

Okulva ezen és figyelembe véve más 
idevágó tapasztalatainkat is, az alapozási 
és előmunkálatokból kell kiindulnunk. S 
ezeket nagyon sürg ősen el kell végezni. 
Azért is, mert talán ez az utolsó alkal-
munk. Hamarosan felépül a mostani húsz-
évesek nemzedéke és ők nyilván nem 
lesznek hajlandáak kezet fogni velünk. 
Nyilván nem, ha ,alapvet ő  és választott 
feladatainkat sem végezzük el. 

Éppen •ezért, teljes egészében támoga-
tom a leveledben felvázolt kezdeménye-
zést és amennyire erőmből telik hozzá-
járulok majd, hagy a legrövidebb id őn 
belül pontosan körvonalazzuk egy követ-
kez ő  munkaév: egy újabb értelmiségí ak-
ció, koncepcióját. 

Barátsággal köszönt, 
В&NYAI János 

Cjvidék, 1968. november 24-én 
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A  sinkd 
~  Ј . .vin- 

іnkaév 

Lapunk szerkesztőségének és munkatár-
si körének nem lehet feladata, hogy az 
evvel a számmal za гuló munkaév ered-
ményeit és eredménytelenségeit iielmérve 
közvéleményűnk előtt hivalkodjon :az el-
érttel és igazolást keressen az elmulasz-
tottra. Ezt a felmérést majd elvégzi, ha 
elvégzi, a kritika. Azonban egy „bels ő" 
zárszámadásra", egy magunk számára ké-
szült leltárra nyilván sziikségünk van, 
hisz a munkaév minden fogyatékossagá-
val (és eredményével) hasznosítható ta-
pasztalatot jelenthet tovabbi tevékenysé-
günkhöz. 

Munkaprogramunkban annak idején an-
nak a reménynek adtunk kifejezést, hogy 
célunkat már avval is elérjük, ha felfo-
kozott, az addiginál intenzívebb szellemi 
erőfeszítéseink bárkit is gondolkodásra és 
nem utolsósorban a'ktivitasra is 'késztet-
nek. Most, a munkaév befejeztével be kell 
vallani, hogy ezt a célt csak alig tudtuk 
megközeliteni, hisz az a bizonyos „bárki", 
akit gondolkodásra és aktivitásra késztet-
tünk — jobbára csak mi voltunk, a lap 
munkatársi köre, ti, munkánk nem tudta 
erőteljesebben megmozgatni, felvillanyoz-
ni irodalmi-kulturális közvéleményünket, 
a jugoszláviai magyar szellemi élet egé-
szét. A „szellemi göröngyök", melyeket a 
munkaév folyamán kultúránk állóvizébe 
dobáltunk, csak néhány esetben váltottak 
ki élénkebb hullámzást a júniusi egyete-
mi megmozdulások kommentárjai, a rá-
diódráma-vita, a kritika-ankét, s a vita 
a könyvkiadásunkról), egyébként pedig 
maradt a „szellemi •attrakció", irodalom-
kritikánk közömbös vagy mérsékelten lel-
kesedő  vállveregetése: jó írásokat közöl 
az Űj Symposion... De hogy ezek a „jó 
írások" mennyire érték el tényleges ren-
deltetésüket, milyen mértékben találtak 
termékeny rezonanciára kulturális közvé-
leményünkben, arról ez a közvélemény 
nemigen tett tanúságot hacsak a kö-
zömbösséget is nem tartjuk tanúságtétel-
nek. 
E jelenség kapcsán nincs szándékunk-

ban elsírni a hagyományos „vajdasági" 
kesergőt: süket vidék a miénk, a pusztá 
ba kiáltott szavaké ... Hisz ma már szá-
molnunk kell azzal is, hogy a „pusztába  

kiáltás" sokszor csak látszat, mert a ki-
nyilvánított elvek, nézetek, kérdések 
ténylegesen nem mindig halnak el, ti. a 
hamu alatt szítják a parazsat, csak épp 
hogy a fellobbanásra nem kerül sor. De 
azt azért hangsúlyozni kell, hogy épp e 
lobogás nemléte, a passzív rezonálás té-
nye .az, amellyel .kulturális közvélemé-
nyiinknek, mindenekelőtt pedig mozgal-
munknak szembe kell néznie, s levonnia 
a megfelelő  gyakorlati következtetést. 

A munkaév másik, szintén negatív ta-
pasztalata az, hogy házunk tájára a foko-
zottabb szellemi erőfeszítések, akciók 
nemcsak kulturális közvéleményünkben, 
hanem társadalmi tényez őink, fórumaink 
előtt sem találnak kellő  megértésre, adek-
vát viszonyulásra. Ugyanis mi úgy vél-
tük, s biztosak vagyunk benne, joggal, 
hogy a munkatervünkben vázolt kétpólu-
sú feladatkör —egyrészt a sinkói életmű  
kritikai vizsgálata és szellemiségének ak-
tualizálása, másrészt pedig a jugoszláviai 
magyar szellemi élet létfontossagú kérdé-
seinek intenzív kutatása és napirenden 
tartása — •különleges társadalmi jelent ő-
séggel bír a többnemzetiségű  Vajdaság-
ban, s ennek megfelelően számíthatunk a 
nem „különleges", csak alapvető, mini-
malis társadalmi segítségre is. Azonban 
tévedtünk: a Kulturális tevékenységet 
fejlesztő  alap (Fond za ui apmeđenije izda-
vaáke dela±nosti) igazga tósága mégcsak 
válaszra sem érdemesítette kérésünket, 
hogy a munkaév megvalósítására biztosít-
son bizonyos minimális pénzösszeget. Igy 
a tervezett tevékenység eleve túlzottan 
szerény keretek közé szorult, s a haté-
konyabb munkamódszerek helyett (irat-
tári kutatómunka, szociológiai-szociográ-
fiai felmérések, kerekasztal-viták külön 
publikációk kiadása stb.) be kellett ér-
nünk a puszta kézirat-beszervezéssel, az 
anyagiakat pedig a folyóirat rendes te-
vékenységére szánt, különben ugyancsak 
mizérikus összegből kellett „lenyírni", 
nyilvánvalóan a munkatársak kárára. tTgy 
vélem, végképp itt az ideje annak, hogy 
Vajdaság illetékes társadalmi tényez ői 
szembenézzenek a ténnyel, hogy az t7j 
symposion nem puszta „folyóirat", amely 
mögött hét •évfolyam és másfél tucat  

symposian-könyv áll, hanem ennél sok-
kal több: a jugoszláviai magyar értelmi-
ségiek egyre terebélyesedő  társadalmi-
kulturális mozgalma, mely belső  erejénél 
fogva lényegesen többre lenne képes, 
mint amennyit jelenleg felmutathat — e 
potenciális többlettnek azonban mindenek-
előtt az az előfeltétele, hogy Vajdaság 
társadalmi-kúlturális tényez ői megváltoz-
tassák eddigi sablonos pénz-elosztási gya-
korlatukat. 

Munkánk, mozgalmunk jövőjét illetően 
mindebből nyilván ez következik elsősor-
ban: 

Az tij symposionnak a „vajdasági" 
megkötöttségek és viszonyok ellenére is 
meg kell kísérelni a lehetetlent, ami talán 
nem is annyira lehetetlen: még jobban 
kilépni önmagából, még nagyobb teret 
biztosítani a mozgalomnak, aktívabb vi-
szanyulásra, termékenyebb rezonanciára 
késztetni, provokálni, „kényszeríteni" a 
jugoszláviai magyar (s nemcsak magyar) 
kultúr- és társadalmi közeget; 

Vajdaság jelenlegi társadalmi-politi-
kai süketségére, munkánk indolens meg-
tűrésére nem holmi passzív rezisztenciá-
va], tevékenységűnk minimálisra szűkíté-
sével vagy esetleg teljes beszüntetésével 
kell válaszolnunk, hanem — mozgalmunk 
eddig elért tényleges eredményeinek és 
potenciális értékeinek tudatában, annak 
a tudatiban, hogy nem alamizsnáért 
esengünk, hanem társadalmilag releváns 
tevékenységünk alapfeltételeinek biztosí-
tását követeljük —állandó, szívós harcot 
kell folytatnunk annak érdekében, hogy 
az t7j symposion Szerbia folyóirat-renge-
tegében maga is ne váljon „folyóirattá", 
hanem kapja meg azt az alapvet ő, mini-
mális társadalmi segítséget, mely tovább-
ra is biztosítja számára, csak kifejezet-
tebben mint eddig, mozgalom-létét, az 
„irodalmiságon" jóval túlmutató jellegét. 

A feladat nem kicsi, s talán némi ro-
mantikától sem mentes, de hát a sympo-
sion-mozgalom sem valami sápadt, vér-
szegény jelenség, s legf őképpen sohasem 
volt sajátja a jóléгtelmezett romantika el-
lentéte, a nyárspolgári „realizmus". 

tljvidék, 1968. november 24. 
BOSNYAK István 
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Biri  Imre 

A KRITIKÁ- 
RÓL 
NÁLUNK 

-tézísszerűen- 
Kritikánk kérdése — a jugoszláviai magyarság inteliek-

tualizmusának -a kérdése, minthogy a kritika mindenékelőtt 
és mindenekfelett intellektuális aktus, mely nemcsak a hét-
köznapi értelemben vett tettek ösztökéje, hanem forró és szen-
vedélyes állapotában versenytársa is az ún. cselekedetnek, 
s elannyira az, hogy bátran ki is egyenlithetjük a 'kett őt. 

Szóljunk éppen ezért elsősorban lehetőségeiről, hiszen kor-
látai máх  eleve adva vannak fentebbi definíciónkban, ti. azok-
ban a körülményekben, amelyek az elmúlt száz év során szel-
lemiségünk állapotát, érzékenységét, befogadóképességét meg-
szabták itt a „vajdasági" síkon, úgy hogy differenciálnunk kell 
e száz évet: az els ő, kb. ötven esztendős szakaszt, tehát az 
1918 előtti időket el kell választanunk attól a húsz évt ől, ame-
lyet világunk a régi Jugoszlávia égisze alatt élt át, attól a má-
sik húsz-huszonöt esztend őtől, mely a felszabadulás utáni idő-
ket jelenti. De korlátai között kell tudnuk azt a tényt is, hogy 
nem bújhatunk ki b őrünkből, következésképpen szüntelen 
számvetésben vagyunk az „id ő, a talaj, a tények, a társadalmi 
adottságok" ránk jellemző  rendszerével. Am kritikánk és intel-
lektusunk felhajtó erejét is ebben a mozzanatban kell keres-
nünk, hiszen a „vajdasági" determinizmus elleni meg nem al-
kuvó, a lélek mezején, a szellem területén, de az ún. küls ő  
világ (a társadalmi-közösségi, politikai élet) síkján folytatott 
küzdelem kell hogy jellemezzen bennünket, minthogy ez 
a „tusa", a hátгá]tató körülmények legyőzése a felüleneikedés 
záloga is — archimédeszi pont, ahonnan az egész világ bete-
kinthető, s ami több „ki is emelhetđ  sarkaiból". Évtizedek óta 
problémája már szellemi életünknek, s így kritikánknak is, 
hogy az ún. „vajdasági" determinizmusból kitörve, egyben, el ő-
nyére is felhasználva ezt a meghatározottságot, az archimédeszi 
pont ,kérdését megoldja és ezzel kritikánk szilárd talajt kí-
náljon fel. 

Mivel azonban a kritikának a tudat-állapot az egyik leg-
alapvetőbb tényezője, az is nyilvánvaló, hogy mindaddig, míg 
a vajdasági, jugoszláviai magyar szellemi élet ki nem termeli 
a maga autonóm, „vajdasági" jellegét, olyan koordináta-rend-
szerek sem születhetnek meg, amelyeknek középpontja szelle-
miségünkkel esik egybe, hiszen minden más kritikusi tájéko-
zódás a koordináták terén, így a Budapest és Belgrád—Zágráb, 
illetve Ljubljana }pólusai közötti ingajáratában, elkerülhetetlen, 
hogy valamelyiknek függvényévé ne váljon, s ezért érték- és 
mérték-rendszere is a szolgai átvételt revelálja. Viszont az ilyen 
tünetek a szellemnek egészen egyértelm ű•en kiszolgáltatott 
helyzetét hozzák, tehát mer ő  illúzió (miként az elmúlt száz 
esztendő  is bizonyítja) a kritikáról egyáltalán értekezni is, hi-
szen a kritika valódi műhelye az ilyen esetekben vagy Buda-
pesten, vagy Belgrádban Zágrábban vagy Ljubljanában van. 
Nem véletlen, hogy a múltban csak egy Haraszti Sándornak, 
Szenteleky Kornélnak és Kázmér Ern őiek sikerült sajátos kriti-
kusi magatartást 'kialakítania, azaz: éppen azoknak, alkuk a szel-
lemi függetlenséget valamilyen módon kiküzdve, önnön érték-
rendszerük kiépítését is vállalhatták. De az sem véletlen, hogy 
éppen ők voltak azok, akik a maguk sajátos magatartásformája 
révén a „vajdaságiasság" bírálatát is elvégezhették, s a cselek-
vésnek, a helyzet megváltoztatásának a gondolatát is táplál-
hatták. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a Szenteleky emlegette „gyar-
mati sorsban" nem lehetséges a kritika, mint ahogy nem lehet-
séges az intellektuális tett sem. A reprodukció kényszere min-
den más törekvést háttérbe szorít és megsemmisít, ebb ől követ-
kezően :a :kritikának, mint cselekvésnék, a Lehet őségét pusztítja, 
s a kisebbrendűségi érzést, valamint a passzív, befogadó alap 
állást törvényesíti. Az autonóm szellemiség ugyanakkor a szel-
lemi mankók eldobását teszi lehet ővé, és a termékeny kapcso-
latok sokszínűségét követeli, a szellemi élet aktív tényez ője 
lehet azon a sajátos ponton, amelyet a jugoszláviai magyarság 
jelent léte öntörvényeivel. Éppen ezért nem árt megszorítások-
kal élni. Nem a kritika absztrakt síkján, hanem egészen konk= 
rétan, mindenekelőtt a kritika jugoszláviai magyar melációi 
között mozgunk, minthogy a kritika lehet őségének minden más 
érvénye és feltétele alapjában véve hamis tudatunkat táplálja 
csupán. 

Azonban feltehető  a kérdés: miért ez a megszorítás, miért 
a vajdasági, jugoszláviai magyar szellemi élet autonómiáján 
való inszisztálás? A felelet egyszerű : a „vajdasági" szellemi 
élet a kritikának alapja és célj:a is, vele elválaszthatatlanul 
összeforrt, s nélküle elképzelhetetlen. A kritika autonóm jellege 
nyilvánul meg ugyanis ebben a tényben. Egyfel ől a „vajda-
ságiasság" szüntelen .bíráaata a Eeltétal, másfel ől éppen az auto-
nóm szellemi tudat az, amely lehetővé teszi a kritikát önnön 
viszonylatában is. Egymást támogató és feltápláló tényez őről 
van tehát szó, hiszen amint a kritika elképzelhetetlen, a mi 
konkrét esetünkben, az autonóm jugoszláviai magyar szellemi-
ség nélkül, az autonóm jugoszláviai magyar szellemiség sem 
mutathatja meg magát a kritika hívó szava nélkül. Nem vélet-
len, hogy éppen az utóbbi években merült fel a 'kritika kérdése 
egészen •kiélezett formában nálunk, s hogy éppen most érte-
kezhetünk erről a kérdésről, hiszen nyilvánvaló, közelről sem 
pusztán csak az irodalmi kritikáról beszélünk. Nem kevesebb-
ről van szó ebben az esetben, mint arról, hagy felismertük, 
vagy sugallatait érezzük, azt a nagy jelent őségű  folyamatot, 
amelyet egyelőre hбtoг  ta ЈLanul a jugoszláviai magyarság nem-
zetté válása folyama tónak nevezhettink, figgetlenül attól, hagy 
politikai gyakorlatunk és hétköznapjaink tudnak-e róla vagy sem. 
Amikor ugyanis erre 'a folyannatra hivatkozunk, akkor nem csak 
az autonóm jugoszláviai magyar szellemiség valóságos alapjaira 
mutatunk, hanem a kritika lehet őségének és karakterének 
a létfontosságú alapjára is — létezésének ki nem iktatható fel-
tételére. 

S itt már kritikánk (és szellemiségünk) feltételezettségét 
kell emlegetnünk, egyfelől felsorakoztatnunk azokat a gátló 
erőket, amelyek kritikánk formálódásába és alakulásába bele-
játszottak, másfelől a nemzetté válás folyamatából következ ő  
pozitív hatásokat kell számba vennünk, tehát közvetve azokat 
a felhajtó erőket is, amelyek a kritikának intellektuális jellegét, 
tett voltát, szuverenitásának vonásait előlegezik, kibontakozá-
sukat lehetővé teszik. 

Nyilvánvalóan, kritikánkról nem beszélhetünk anélkül, hogy 
ne emlegetnénk az elmúlt száz esztendő  szellemi és társadalmi 
történetének kérdésünlĐkel összefüggő  mozzanataim is. A múlt 
század polgárósadási folyamata az adott itt mindenekel őtt, 
amikor is a régi Magyarország urbanizálódása és polgári cent-
ralizmusa kikezdte az akkoriban vidéki jellegű  területeket, 
hogy a századvégen, különösen pedig az 1918-ig tartó id őszak-
ban szellemi vákuumot teremtsen, hiszen ez az id őszak volt 
az, amelyben a magyar szellemi élet Pest-központúsága kiala-
kult, s ezzel párhuzamosan a vidékek szellemi kiürítése játszó-
dott le. A szellem szigetei maradtak csupán a vidékeken meg: 
nálunk részben Zombor és Becskerek, aránylag még a legtelje-
sebben pedig Szabadka képviselte azt a folytonosságot, amely 
a magyar kultúra terén a mai Vajdaságot a XIV—XV. század 
óta jellemezte. A tévhitek, a szellemi el őítéletek is a vákuum-
állapot jelzései, mert hiszen mivel mással magya гázható a tény, 
hogy oly gyorsan feledésbe merült Szabadkának kivételes sze-
repe tájunk és az egyetemes magyar kultúra életében is. Mert 
Szabadka például legalább olyan ambiciózus városa volt a régi 
Magyarországnak, mint az Ady révén köztudatba jutott Nagy-
váradé, sőt, talán még konkrétabb formáiban is az volt, mint 
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a „peteparti Párizs" (zárójelben jegyezzük meg, hogy a vé}et-
lenen múlott, hogy Ady végül is Nagyváradra került és nem 
Becskerekre, s rögzítsük a tényt, hogy az „ada-moholi sajtó" 
méltatta először a kezdő  Adyt): gondoljunk színházi életére és 
kultúrájára (amelynek a mai csak halvány árnyéka); a Rács-
megyei Napló jellegére ; hiszen a legjobban szerkesztett „vidé'ki 
lap" volit; hivatkozzunk a tényre, hogy írók és költok állorcnás-
helye (Gyón Géza, Somlyó Zoltán), hogy Kosztolányi Dezs ő , 
Csáth Géza szül ővárosa volt, hogy egy Sztrókay Kálmán és 
egy Laczkó Géza tanult iskolájában, hogy Adyró'1 itt már könyv 
jelent meg még a tízes évek elején. Viszont az is tény, hogy 
még ez az aktív szellemi érdekl ődés sem volt elegendő  ahhoz, 
hogy a szellem tájunkon valójaban otthonra találjon. Az 
1849-1918 közötti id őszakban ugyanis az intézmények java 
Budapesten összpontosult, s ez az a tény, amely dönt ő  módon 
befolyásolta a jugoszláviai magyarság szellemi életének jellegét 
az 1918-1945 közötti időszakban : leszokott az önálló gondol-
kodásról, s teljes egészében a Budapesten készült szellem fo-
gyasztójává alakult, s amikor 1918 végén a szellem köldök-
zsinórj,át alvágta a történe0em tájunk és Budapest között, szinte 
gyógyíthatatlan légszomjjal küzdött és vérszegénységben szen-
vedett — egyszerűen azért, mert a táj életének megkerülésével 
próbált az itteni szellemiség egzisztenciát teremteni. 

Az amúgy is mindinkább vidékiesedő  szellemiség (a vidé-
kiességnek egyik legfőbb kritériuma éppen a szellemi •sterilitás 
és fogyasztói jelleg !) válságát tovább élezte a régi Jugoszlávia 
türelmetlen, nacionalista politikája, archely az itteni magyar 
szellemi intézményeket megszüntette , mint ahogy megsemmisült 
1918 után szellemi életünk anyagi bázisának az a része, ame-
lyet a társadalom, a közintézmények, állami hatóságok bizto-
sítottak azelőtt, s csupán a korlátozott magánkezdeményezés 
és magántőke támogatását kaphatta , viszont új intézmények 
alapítása lehetetlen volt. F.zгe1  a folyamattal párhuzamosan 
játszódott le értelmiségünk második , és harmadik csoportjának 
az elvándorlása is, ami azután 1944 őszén megismétlődött, hi-
szen tájunk magyar nemzetiségű  elitje már eleve Pesten kereste 
érvényesülési lehetőségeit , miként azt Kosztolányi Dezs ő, Csáth 
Géza esete bizonyítja. 

A szellemi kiszolgáltatottságna'k ezekb ől a tényekből kö-
vetkező  állapota a kritikanélküliségben is tükröz ődött, s abban 
a gondolatban kristályosodott  Id,  hogy nálunk az érték-terme-
lés lehetetlen, s az érték születését inkább a véletlen, mint a 
szükségszerűség függvényévé tette. Viszont az érték-termelés, 
a szellemi produktivitás a lehető  legszorosabb kapcsolatban áll 
a kritikai tudattal , s egyik a másikat szinte feltételezi és tá-
mogatja, s mi több : alapjában véve a műfaji határokat is el-
mossa, hiszen a kritika érvénye a költői magatartásban éppen 
úgy megfigyelhetđ, mint a gondolkodó vagy analitikus, m űfaji-
lag is a „kritikát" jelent ő  formáiban. Egy Szenteleky példája 
bizonyítja ezt irodalmunk és szellemi életünk régebbi szaka-
szaiban elsősorban , s Haraszti Sándor és Kázmér Ern đ  munkás-
ságával együtt az intellektuális tettre irányítja a figyelmet, 
minthogy minii a 'kritikus magatartás, mind pedig az ezzel 
összefonódott intellektuális tett problematikája (a fentebb vá-
zoltak következtében ) egyesek heroikus vállalkozásában fonó-
dott össze , nem pedig a szellemi közállapotból következett. 

Intellektuális magatartás — szellemi produktivitás és éгték-
termelés — kritika — autonóm szellemiség ... egyben pedig 
énnek a láncsornak a fordítottja: autonóm szellemiség — kri-
tika — szellemi produktivitás és érték-termelés — intellektuá-
lis magatartás összefüggései kínálják hát magukat, annak 
a tudat-állapotnak az elemeiként , amely a kritikának termé-
szetes feltétele . Hiányozzék ezek közül bármelyik is, a szelle-
miség csankacágával, msghibásodott tudat-világokkal van dol-
gunk, mint ahogy szellemi életünk eddigi története példázza, 
s ma is még fel-felbukkanó tünetekként észlelhetjük. 

Amikor azonban ma, „itt és most", akkor eleve annak a, 
szerintünk történeti, pillanatnak a felismeréséb ől indulunk ki, 
hagy a szellemiségünket determináló s fentebb emlegetett kom-
ponensek működése mindinkább harmonikus , és együtthatásuk 
következményei ma már mind kétségbe vonhatatlanabbul mu- 

tatkoznak szellemi életünkben, különösen ami az elmúlt tíz évet 
jelenti. Nem feladatunk azonban azt mérlegelni, hagy a kritikai 
miagatartás járt-e elöl és húzta és hozta magával a többit, vagy 
pedig a szellemi autonómiáját er ősítő  törekvések és mozzanatok 
ébresztgették-e a többit, s tették lehet ővé, hogy ma már ön-
~rtékű  és alapjába véve szuverén jugoszláviai magyar szellemi 
életről beszélhetünk — következésképpen a szellem autonó-
miájával együtt a kritika lehet ősége előtt megnyílt utak reali-
tását is elfogadhatjuk. Tehát tényként kínálja magát a felisme-
rés, hagy iaz elnnúlt húsz-huszonöt esztend ő  társadalmi-politikai 
alakulásának leszűrődése és következményeként autonóm szel-
lemi tudatunk van, s hogy ebben a kritikának a szerepe nem-
csak megkülönböztetett, hanem e szerep lehet ősége is adott, 
mind a szűkebb értelemben felfogott „kritika" területén, mind 
pedig az intellektualizmus tágasabb síkjain is. 

Az autonóm tudat és szellemiség, valamint a kritika ezek-
ben megmutatkozó szerepének problémája kínálja fel magát 
témaként mind ezekb ől következően, s ezzel ,kapcsolatban els ő-
sorban arra a feladatra kell figyelmeztetnünk, hogy a kritiká-
nak egyfelől szüntelenül reprodukálnia kell ezt a tudatot, lehe-
tőségének ugyanis ősforrásáról van szó, másfel ől pedig, hogy 
állandóan korrigálja és gazdagítsa is azt. Arra a kritikusi maga-
tartásra gondolok alsósorban, amely nemcsak ;a maga sz űkebb 
környezetével szemben „kritikus", hanem, „táplálkozva a tájak 
mindivel', s a kötődések nagy számával kapaszkodva a vi-
lágba, a kritikus intellektualizmusával hódítja meg a maga 
autonómtósa számára mind az egyetemes magyar szellemi élet 
produktumait (utaljunk csak arra a nemrégiben olvasott cikkre 
az Új Látóhatár 1968. 4. számában, amelyben a Híd kapcsán 
találjuk azt .a megállapítást, mely szerint „A Híd szerkesztési 
elveiben is megnyilvánul a világ többféle magyarázatának sza-
bad érvényesítése, sőt összefogása. A magyar irodalom öt szó-
lamát : az anyaországit , a szlovakiait , az erdélyit , jugoszláviait 
és a nyugati magyar emigráns irodalmat csak a Híd hagyj a 
együtt zengeni ... " 376. old.), mind a jugoszláv szellemi élet, 
mind pedig a nagyvilág eredményeit : nem az átvétel, hanem 
a termékeny hódítás vonatkozásaiban. S ha itt tartunk, nyom-
ban jelezzük azt is, hogy nyilván a produktivitás és érték-
teremtés révén válhat a jugoszláviai magyar szellemi élet aktív 
tényezőjévé mind az egyetemes magyar irodalomnak , mind pe-
dig Jugoszlávia kulturális életének. 

A nem autonóm sze amiség a kritiikára is képtelen (szűkebb 
területeinkkel kapcsolatban a terméketlen tagadásig tud csak 
eljutni) és egyfelől az átvételeknél állapodik meg, másfel ől pe-
dig hajlamos a fetisizálásra , ha önkörén kívül keletkezett érté-
kekről esik szó. Az autonóm szellem viszont az ilyen magatar-
tás-formának éppen az ellenkez őjére esküszik , s a szellem 
egyenrangúságán inszisztál , kisebbrendűségi érzések nélkül 
mozog a világban , függetlenül attól , hogy szellemi nagyhata-
lommal találkozik-e, vagy olyan irodalomhoz kell viszonyulnia, 
amellyel hagyományai és nyelve kapcsolja össze , mert megvan 
a maga sajátos , önelvű  koordináta-rendszere , s így gondolkodva 
foglal állást mind a maga sajátos irodalmi , szellemi beliigyei-
ben, mind pedig a világ dolgaiban. 

Mindezzel viszont összefügg az autonóm szellemiség lehe-
tőségének a kérdése — a mi sajátos, jugoszláviai magyar vi-
szonylatainkban. Mondjuk ki, éppen a produktív, intellektualiz-
mussal átitatott , értékrendszerrel bíró kritika teszi ezt lehet đvé, 
hiszen ennek révén nem csak a hagyományok (helyiek és egye-
temesek) hódíthatók meg s fedezhet ők fel termékenyítő  módon, 
hanem a jelen is csak ennek a fényénél mutathatja meg érték-
voltát . Az önértékre ébredés és az önérték tudata sem elhanya-
golható komponens a kérdéseknek eme csallagképében , s ilyen 
az érték-adásé is — mind a kett ő  viszont ismét csak az intel-
lektus problémáját emeli ki, s így még egyszer is kiindulásunk 
tételét igazolja. 

A kritika dialektikájának problémája ez már tehát, mely-
nek felismeréséhez nyilván a mostanában indult eszmecsere 
végül is eljuttat majd bennünket. 

BORI Imre 
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A kritika, ha elég гadikális, nem rom-
bol, hanem épít — ez volt a ;májusi párri-
zsi forradalom gyakran emlegetett jel-
szava. Rohamra indító harsonának és a 
kívülről jövő  támadások elleni pajzsnak 
egyaránt használták. Nem tagadtá лk azon-
ban, bogy közvetlen és szoros kapcso-
latban á'Іl a anásik jelszóval: „Minden 
hatalom átkozott, ezért vagyok én anar-
chista." Eppeл  ezért a tearizsi forradalom 
új elemet vitt a régóta vitatott kérdésbe: 
meddig mehet a társadalmi kritika, med-
dig  lehet a jobb, igazibb, emberibb el ő-
segítője, ha úgy akarjuk, bábája, és hol 
az a határ, amikor pusztán rombolás lesz, 
tehát kísérlet arra, hogy a régivel együtt 
rriegsemmisítsük azt gaz újat is, ami csí-
rájában benne van a régiben, ami csak 
a régiből nőhet ki. 

A vita azóta sem ült el. Folytatódott 
mindjárt a választási kampány napjai-
ban. A Francia KP választási plakátjai 
mellett megjelentek a ,kezzel írt feliratok: 
„Miért csak a baloldali ifjúság csoportjait 
tiltotta be .a gaulle-ista rendszer, amikor 
érintetlenül meghagyta a klasszikus bal-
oldali pártokat? Mert ezek a pártok nem 
veszélyesek szamára, a rendszert csak az 
ifjúság betiltott csoportjai veszélyeztet-
ték." A falragasz nyelvéről a mi témánk 
nyelvére lefordítva itt a tétel: a mérsé-
kelt, korlátok közé szorított, a játéksza-
bályokat betartó kritika a rendszer része, 
csak a semmivel sem számoló, kérlelhe-
tetlen kritika lehet az új építője. Már a 
választási kampány alatt, még iikabb a 
választások lezajlásával megjött a válasz: 
a fékevesztett anarchista kritika a rend-
szer malmára hajtotta a vizet, meger ősí-
tette a rendszert, és oda vezetett, hogy 
súlyos vereséget szenvedett az igazi ellen-
zék, a baloldal. És a vita ilyen vagy olyan 
formában •azóta is tart. 

Csehszlovákiában — a társadalmi fej-
lődés szempontjából a kubai forradalom 
után a párizsi forradalom mellett leg-
jelentősebb események során — a kérdés 
kissé másképp vetődött föl. A CSKP leg-
utóbbi plénumán Dubček első  titkár arról 
beszélt, hogy a januári politika folytatá-
sának, vagyis a szocializmus demokratikus 
újjászületésének legfőbb akadálya a jelen 
pillanatban az, hogy egyesek bírálják, 
árulással, behódolassal, megalkuvással vá-
dolják a pártvezetőséget, túlzottan mdi-
kális kritikának vetik •alá a moszkvai 
megállapodást. Ezzel a társadalmi kritika 
jogosultságának és határának kérdéseihez 
fűzte a csehszlovák vezet ők nagy dilem-
máját, amelyet smrkovsky mindjárt az 
első  moszkvai megegyezés után így fogal-
mazott meg: „Bölcsek vagyunk-e, vagy 
árulók?" A körülményekhez való alkal-
mazkodásban, taktikázásban kell-e keres-
ni az új építésének lehetséges útját, vagy 
pedig kérlelhetetlen, megalkuvást nem is-
merő  kritikával kell rohamozni az új еlőtt 
álló akadályokat. Alkudozni kell-e 'a meg-
szólókkal, hogy a lehető  legtöbb ered-
ményt kicsikarják, vagy pedig oda kell 
állni a szovjet tankok elé? 

A csehszlovák esetben csak látszólag 
egyszerűbb a helyzet. Mert áll ugyan a 
vastörvény: nem érdemli meg a szabad-
ságot, a függetlenséget, s őt ;az életet sem 
az a nép, amely szabadságáért, független-
ségéért nem kész meghalni. De hát ez a 
vastörvény nem valami örök emberi, ab-
szolút szabály, csak a fehér ember er-
kölcsi rendszerében van meg a helye. En-
nek a rendszernek a koordinátáit viszont 
a fegyver adja meg, az alakította ki, hogy 
a fehér ember meggyőzte önmagát, hogy 
magasabb rendű, civilizáltabb, több mint 
a többi, mert a fegyver erejével nálá лál 
fejlettebb, ősibb civilizációkat tudott le-
igázni. A leigázott fajok azonban soha-
sem ismerték el ezt az értékrendszert. 
. Éppen ezért, mint egy szabad ország 
fiai, készek vagyunk életünket áldozni a 
vastörvény alapján, de ugyanakkor egy 
đsibb, általánosabban emberi törvény 
alapján tudjuk, hogy a csehszlovák . kom-
munistákon, a csehszlovák népen kívül 
senkinek sincs joga eldönteni, ítéletet 
mondani arról, hogy békés nyugalommál, 
minden kihívást megakadályozva, fegyel- 

bólint istván 

it -i  

kritika? 
mezetten kellett-e fogadni az idegen tan-
kokat, vagy pedig vállalni kellett volna 
a vérontást, a pusztítást. A francia forra-
dalom esetében még nehezebb egysze тűen, 
pipíron eldönteni: kinek volt igaza? Azok-
nak-e, akik azt vallották, hogy semmivel 
sem törődve kell rohamozni minden meg-
levőt, minden fennállót, vagy azoknak, 
akik azt mondták, ahhoz, hogy az ember 
rohamozzon, régit romboljon, újat építsen, 
legelőször is élnie kell, semmilyen kritika 
neon mehet topább azon a határon, 
amelyet az egyáltalán nem kanti értelm ű  
kategorikus imperativus megszab: legel ő-
ször is élni kell, tehát nem rombolható le 
ennek az életnek az alapja 

Elméletben még könnyen megoldható 
a kérdés. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nincs 
és nem volt igazuk azoknak, akik vala-
milyen filozófiai maximává tették a fiatal 
Marx tételét minden fönnálló kérlelhetet-
len kritikájáról. Mert nem nehéz kimu-
tatni, hogy e mögött a tétel mögött egy 
kiforratlan társadalmi szemlélet áll, amely 
nagyon gyorsan visszavonul a világosabb 
elképzelések előtt. Mihelyt a fiatal Marx 
megsejtette az osztályharc szerepét, máris 
megfogalmazta: a kritika fegyvere át kell 
adja helyét a fegyverek kritikájának. 
A kialakult elméletben pedig a minden 
fennálló, kérlelhetetlen kritikája végérvé-
nyesen átadta helyét a régi ellen, az újért 
folyó osztályharcnak, amelyben teljesen 
világos: a fennállónak része — tehát nem 

a kritika tárgya, hanem a kritika fegy-
vere — az is, ami a régib ől kinövő  újat 
létrehozza, aki tehát tényleg komolyan 
veszi a minden fennálló .kérlelhetetlen 
kritikáját, önmaga alatt vágja •a fát, s őt 
ha igazán következвtes akar maradni ön-
magához, akkor csakis a .terméketlen ön- 
kritikához juthat el. 

Valamivel bonyolultabb lesz a helyzet, 
ha nem pusztán az elmélet szempontjából 
közelítjük meg •a kérdést, hanem hozzá-
vessziik, hogy a történelem ugyanilyen 
egyértelműséggel éppen az ellenkez ő  vá-
laszt sugallja. A népek csak akkor váltak 
képessé igazán nagy tettekre, igazi törté-
nelmi tettek csak akkor születtek meg, 
amikor az emberek, a tömegek semmivel 
sem törődtek, amikor képesek voltak el-
szakítani minden szálat, amely őket a 
fennállóhoz fűzte, még azt az alapvet ő  
szálat is, hagy legelőször is élni kell. Min-
den forradalom, minden új társadalmi 
rendszer a régi ilyen radikális felrúgása, 
a semmivel, a halállal, az élettel sem tö-
rődő  lerombolása volt. Igy aztán a párizsi 
forradalom esetében az elmélet a bal- 
oldalnak adott igazat: minden szabály 
szerint a forradalom megkísérlése csak a 
baloldal vereségével, tehát gyengülésével 
végződhetett. És a történelem a radikális 
társadalmi kritika híveinek adott igazat: 
a forradalom csakis minden szabály elle-
nére győzhet, mint ahogy minden szabály 
eflenére győzött, amikor egy maroknyi 
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Egyre gyakrabban hallani azt a meg-
állapítást, panaszt, hogy a vajdasági ma-
gyar értelmiség túlnyomórészt, s őt talán 
kizárólag is, i r o d a l m i értelmiség. Ez 
a tény — ilyen irányban is több véle-
mény hangzott már • el  — gátolja azt, hogy 
társadalmi tudatunk, ,és egész egziszten-
ciánk, elérjen egy bizonyos érettséget, ön-
állóságot, nagykorúságot. Ha az irodalom 
az egyedüli dolog mely kultúránkban 
történik, ha szellemi életünkben nincse-
nek más folyamatok, más események, ha 
más módon nem tudunk manifesztálódni, 
akkor egészen természetes, hogy egy 
jugoszláv táпuadakximb г  lathoz, politiká-
hoz nemigen tudunk mádként hozzájárul-
ni mint azzal hogy hallgatunk, vagy más 
hangján beszélünk. Ez pedig azt jelenti, 
hogy önigazgató társadalmunkba nem tu-
dunk belekapcsolódni. 

Kísérletek nem hiányoztak, és nem hiá-
nyoznak, hogy a társadalmi •problémákat 
és társadalomtudományokat szellemi éle-
tünk szerves részévé tegyük. A HÍD fej-
lécén ott  611, hogy „irodalom, művészet 
társadalomtudomány", az ÚJ sYMPO-
sION, valamivel óvatosabb megfogalma-
zásban, művészeti — k r i t i k a i folyó-
irat. Voltak komoly (talán ugyan nem 
eléggé komoly) próbálkozások szerkeszt ő-
ségekben, kultúrintézményekben, voltak 
némi eredmények is, azonban a problé-
mát meg mindig csak mint teljesen meg-
oldatlan problémát lehet .kezelni. 

Csak az irodalomnak lenne vonzóereje 
a vajdasági magyar értelmiség számára? 
A válasz nem ennyire •egyszerű. Nem sza-
bad figyelmen kívül hagynunk, hagy egé-
szen más a státusa egy „vajdasági ma-
gyar irodalmár"-nak, mint egy „vajdasági 
magyar társadalomtudós"-nak. Aki Vaj-
daságban irodalommal foglalkozik és ma-
gyarul ír, az természetszer űen, szerveze-
tileg is kapcsolódik valamilyen vajdasági 
magyar kultúrintézményhez (A Magyar 
Tanszékhez, folyóiratokhoz, stb.), az nem 
előre író már valahol, azzal, hagy itt is 
ír, hanem itten író, ebben a • közegben 
létezik. Aki szociológus, vagy jogász, és 
magyar, az nem kötđdik szükségszerűen 
magyar szellemi élethez és nyelvhez mint 
kiinduláporithoz, ő  valahol már amúgyis 
jogász, vagy filozófus, vagy szociológus, 
aki vajdasági magyar kultúrfolyamatok-
ban, eseményekben, esetleg vendégként 
szerepelhet. 

A vajdasági magyar irodalom, ha kap-
csolódik is egy jugoszláv szellemiséghez, 
ezt egy önálló médiumon és egy meg-
határozott individualitáson keresztül te-
szi. Vajdasági magyar szociológia?, vaj-
dasági magyar jogtudomány?, vajdasági 
magyar pszichológia? — ezt nem is tudom, 
hagy ki lehet-e komolyan mondani. 

A vajdasági magyar irodalom kenyeret 
is jelent, megélhetést. (Talán hozzá kell 
tennem, hogy „többé-kevésbé"). Aki tár-
sadalomtudománnyal foglalkozik közöt-
tünk, az nem kapcsolódhat nemzetiségi  

intézményekhez és jövedelemforráshoz, 
először is mert nem léteznek, másodszor 
mert kérdés hogy kell-e létezniö'k. 

Világos tehát, hagy ha elmélyültebb, 
tudományos szinten akarunk társadalmi 
problémákat fejtegetni, csak olyanok írá-
saira, cikkeire, előadásaira szorítkozha-
tunk, akik már amúgyis filozófusok, szo-
ciológusok, jogászati, pszichológusok stb. 
valahol, és nem itt, közöttünk, a mi prob-
lémáinkon keresztül válnak azzá, emellett 
annyira vannak csak itt jelen, amennyire 
rendes munkájuk megengedi. (Bizonyos 
hozzájárulást jelentenek még írók és pub-
licisták alkalmi kirándulásai társadalom-
tudományi területekre). 

Feltehető  persze a kérdés, hogy szük-
séges-e és lehetséges-e egyáltalán egy 
„vajdasági magyar társadalomtudomány" 
és másrészt, hogy neme haladtunk-e túl 
a „csak irodalmi értelmiségünk van" stá-
diumát már pusztán azzal, hagy vannak 
magyar származású értelmiségiek akik 
társadalomtudománnyal foglalkoznak, ha 
nem is vesznek részt szűkebb, vajdasági 
magyar, kulturéletünkben. 

Abból indulnék ki, hogy az önigazga-
tásnak egyik ialapfeltétele, hagy az ön-
ig•azgató meg tudjon saját maga és a sa-
ját hangján szólalni, és hogy megszaba-
duljon a hatalom misztifikálásának és az 
elidegenedésnek külđnböző  (még önigaz-
gatási gyakorlatunkban is jelentkez ő) vál- 
tozataitól, hagy ráeszméljen arra, hagy 
tulajdonképpen „az önigazgatás én va-
gyok", vagy pontosabban „én is". Ide fű-
ződik az a feltétel is, hogy az önigazga-
tás alanyának személyisége legyen, hisz 
épp ezen a ponton válunk el a bürokra-
tikus gyakorlattól, mely nem egyénekre, 
hanem személytelenségre igyekszik rend-
szert építeni. A vajdasági magyarság, az 
önigazgatas struktúrájának egy bizonyos 
metszetében kétségtelenül alanyt, indivi-
duumot képez, ugyanúgy mint a többi 
nemzetek és nemzetiségek, ugyanúgy; 
mint egy másik metszetben a keresked ők, 
művészek, vagy pedagógusok. Kétségte- 
lennek látszik az is, hogy az önigazgatás-
nak ez a dimenziója, melyben nemzetek 
és nemzetiségek szerepelnek egységekként 
egyike a legfontosabbaknak, legjelentő-
sebbeknek. Ahhoz pedig, hagy a vajdasági 
magyarság megfeleljen szerepének és 
feladatának a jugoszláv önigazgató tár-
sadalmon belül, kialakult, nagykorú, tu-
data kell hogy legyen, mely nem épülhet 
kizárólag újságcikkekre és referátumokra. 

Ez a tudat jelentené társadalombí гбla- 
tunk alapjait is. Létrejövetele azonban el-
képzelhetetlen társadalmi problémáinkat 
komolyan elemző  magyar nyelvű  tanulmá-
nyok nélkül, mert ez az a médium mely-
ben tudatunk nagykorúsodhat, illetve —
ugyanennek egy másik vetületét nézve —, 
mert vannak magyarul olvasók és haflga-
ták, egy magyar ,,közönség" (ennek léte-
zését és indokoltságát senki sem vonja 
kétségbe), kik szintén e médium segítsé-
gével alakítanak véleményt, álláspontot. 

Ha ezekután le is szögezzük, hogy ma-
gyar nyelvű  társadalomtudományi írások-
ra, tanulmányokra, el őadósakra feltétle-
nül szükség van, nem válaszoltunk még 
arra az egészen egyszerű, de súlyos kér-
désre, hogy honnan is vegyük mindezt. 
Valamennyire javíthatnánk a helyzeten 
ösztöndíjakkal, melyek növelnék a társa-
dalomtudományok felé orientálódó ma-
gyar értelmiségiek számát; magyar lek-
torátusokkal az Újvidéki Egyetem Jogi 
Karán, a Közgazdaság ј  Karon és másutt, 
melyek megkönnyítenék a magyarul 
egyébként tudó diákok és diplomások 
kapcsolódását és hozzájárulását egy ma-
gyarul tudatosodó társadalomelmélethez. 

Megmarad azonban az alapprobléma, 
hogy nem-irodalmi értelmiségünk túl-
nyomó része csak másodállásban lehet a 
vajdasági magyar kultúra területén, és 
nem tudom hogy ezen, az adott keretek 
között, lehet-e változtatni. 

Pillanatnyilag azt hiszem, hogy sokkal 
többet nem tehetünk, minthogy tudatosí-
tani igyekszünk egy jelszót — Lukácsot 
parafrazálva — a mi írástudóink kett ős 
felelősségérő l. 

bolsevik, jugoszláv, kínai vagy kubai ne-
kivágott, hagy megváltoztassa +a világot. 

S a társadalmi kritikának ebben a sors-
döntő  dilemmájában senki sem adhatja 
meg a választ. Minden népnek minden 
esetben magának kell eldöntenie, hagy az 
adott körülmények között próbál-e minél 
többet elérni — a gazdasági követelése-
ket •kiharcolni, mint a francia szakszerve-
zetek tették, a szovjet tankok á кmyékában 
folytatni a megkezdett politikát, mint a 
csehszlovák vezetők ?eszik — vagy pedig 
mindent fel kell rúgni, radikálisan szakí-
tani a fennálló kerettel, az adott körül-
menyekkel, tehát a mát és a holnapot, a 
fennállóhoz tartozó életet is kockára kell 
tenni. Részben azonban világosabb Lesz 
előttünk a válasz, ha a JKSZ programjá-
nak egyik legforradalmibb tételéb őlindu-
lunk iki: semmi, ami fennáldó, nem lehet 
olyan szent, hogy ne engedje át helyét a 
nála jobbnak, haladóbbnak. (Most persze 
nem akarunk kitérni saját tapasztalatunk 
tanulságára: semmilyen forradalmi tétel 
nem oldja meg a kérdést, mindig azon 
múlik, kik szabják meg, hogy az, aminek 
a régi helyébe kell .lépnie, amit a társa-
dalmi kritika a régi helyébe akar állítani, 
jobb-e, haladább-e, mint a régi.) 

Ez a tétel ugyanis arra utal, hagy a tár-
sadalmi kritikának csak akkor lehet lét-
jogosultsága, akkor lehet eredményes, ha 
a régi helyébe jobbat akar állítani, tudja, 
mi az a jobb, és ,biztos abban, hogy jobb, 
érdemes érte harcolni, ha kell, életet ál-
dozni. Ez a tudat :adott és adhat er őt 
a forradalmaknak, hogy kockára tegyék 
a biztos rosszat a bizonytalan másért. 
Mert az is történelmi tapasztalat: az elé-
gedetlenség még nem elég a változtatás-
hoz, a forradalomhoz, nem elegend ő  tehát 
a társadalmi kritika, amely ezt az elége-
detlenséget akarja tudatosítani. A töme-
gek évszazadokig tűrhetik .a legszörnyűbb 
életkörülTnényeket, es elégedetlenségük is 
•gyаkran r em akkor robban ki, amikor 
a helyzet a legrosszabb, hanem amikor 
javulni kezd, vagy éppen javult. A társa-
dalmi kritika tehát nem sugallhatja egy-
szerűen az elégedetlenséget, hanem a ja-
vítás, változtatás lehet őségét és módját is. 
Más szóv:al nem az a társadalmi kritika 
épít, amely eléggé radikális, hanem az, 
amely nem egyszerűen el akarja pusztí-
tani a régit, hanem újat akar helyébe  61-
Utarii, az újnak a körvonalait látja ott, 
ahol rombolni kezd. 

Ezzel aztán eljutottunk addig, hagy nap-
jainkban a tarsadalmi kritika alapvet ő  
problémája nem az, hagy hol a határ, 
meddig mehet, mennyire radikális lehet. 
Inkább az, hagy a társadalmi kritika 
szembetalálja magát a szovjet tankokkal. 
Vagy akár az is, hogy mind kevésbé tud-
ja felkínálni a régi helyébe a mind ke-
vésbé újat. Párizsban egymillió ember 
tüntetett De Gaulle ellen. Alig egy hétre 
rá majdnem ugyanaz az egymillió tünte-
tett De Gaulle mellett. Mert egyszerűen 
ráuntak, hogy nincs metró, nincs újsag, 
nincs cigaretta, benzin, es ha nem lett 
volna villany és víz, akkor még hama-
rább ráuntak volna a forradalomra. Mert 
a mai ember már annyira rabja a fenn-
állónak, hogy nem is tudja igazán kocká-
ra tenni. Mert az is emberi paradoxon: 
könnyebb éhezni, mint belenyugodni, hogy 
nincs metró; könnyebb kockára tenni az 
életet, mint a frigidaire-t. 

Ezért nem alakult még ki az az új, 
amiért az ember érdemesnek tartaná fel-
áldozni a metrót, a cigarettát. Ezért egy-
s~erúem rombolás ma az igazán radikális 
társadalmгi kritika; nem épít, mert nem 
tudja, mit éníthetne. Csak rombolna, 
pusztítana, elpusztítaná azt a civilizációt 
is, amely ellensége a _kockáztatásnak. Ezért 
nem lehet egy határon túl radikális az 
igazi társadalmi kritika. És ezért képvise-
lik a fenti határt átlép ő  társadalmi kriti-
kát a hippik, az anarchisták, meg azok az 
élvakult reakciósak, akik a fennálló kri-
tikájának fegyvere ellen hajlandóak harc-
ba vetni az atomfegyverek mindent el-
pusztító kritikáját is. 

BÁLINT István 
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tikusunlnnak — hallani többször —, ha 
tükörbe tudna vagy merne nézni, hisz 
rögvest kiderülne, hogy „világirodalmi" 
pozíciókról szól ugyan, onnan ítél, de írá-
sa szomorúan provinciális, primitív. A tü-
kör megkövetelése azonban csakis akkor 
lehetne jogos, ha az a bizonyos kritikusi 
dorong egyszer s mindenkorra az íróba 
akarná fojtani aszót. De nem erre megy 
a játék. Mindaddig, mžg m űveinkben, 
könyveinkben több a gyenge, olcsó poén, 
az irodalmasdi játszadozás, mint a művé-
szi megvalósulás, addig ennek az iroda-
lomnak csakis Ady Nekünk Mohács kell-
szerű  szere*etéről, becsžžléséről lehet szó. 
]pp eleget vétettek egymásnak íróink a 
múltban pajtáskodó kritikáikkal: elaltat-
ták egymásban a kínzó elégedetlenség, a 
mardosó kétely egyedül el őremutató és 
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utasí csaba Az utóbbi időben mind gyakrabban hal-
lani; hogy voltaképp nincs is kritikusunk, 
s ennek következtében :a kritika pang, 
pislákoló fénnyel valahol a források mö-
gött matat, s ahelyett, hogy útjára lelne, 
körbe-körbe járja a rég elkoptatott kel-
1ékelk penészlő  roncsait. 

A helyzet valóban súlyos, ám ko гántsem 
meglepő, még kevésbe új. A jugoszláviai 
magyar irodalom, úgyszólvan kézdetei óta, 
kritikusért kiált. Már ez is sejteti, hogy 
kritikánkról nem beszélhetünk az iroda- 
lom egészétбl elvonatkoztatva, hisz a ket-
tő  alakulása, fejlđdése ,között természet= 
szerűleg igen szoros a kapcsolat. 

Irodalmunk mindennapjait dönt ően be-
foly~asolja, hogy a jugoszláviai magyarság 
létszáma alig haladja meg a félm іІliót, 
s hogy zömmel még ma is falusinak te- 
kinthető  — a falusi élet minden ízlésbeli 
elmaradottságával, földközelségével egye- 
temben. Voltaképp tehát nincs olvasókö-
zönségünk, mely beleszólna ügyeinkbe. 
Könyveinket néhány százan olvassák, s 
aztán legfeljebb megírják a Könyvbará-
tok Híradójának, hogy kik a kedvenceik. 
Kosztolányi Európaž képeskönyvének 
alábbi epizódja  jut  eszembe. A bécsi vo-
naton egy szőke nő  ül vele szemben, aki 
„minden fölírást, hkdetményt, reklám-
füzetet elolvas, melyet a fülkében talál. 
Annit olvas és 1йt, azt megérti és föltét-
lenül elfogadja, vita nélkiil. A világról és 
intézményeiről nyilván :az a véleménye, 
hogy nála okosabb emberek csinálták, s 
azok tudják, hogy miért csinálták." Olva-
sóközönségünk, az az igen vékony réteg, 
szinte pontosan így viselkedik: elfogadni 
látszik mindent, azaz közömbös, passsív, 
alvó. Egy-egy író számára pedig épp ez a 
legnagyobb teher, a legmakacsabbul visz- 
szahúzó mozzanat, az alkotásvágy lohasz-
tója. Egy gyönyörűen-szomorú példával 
szeretném illusztrálni alkotóink közönség-
szomját: A szabadkai gimnáziumban va-
gyunk, irodalmi esten, telt ház előtt. Két 
fiatal költбnk föllép a pódiumra, rögtö-
nöznek, aztán az egyik négykézlábra 
ereszkedik, a másak a hátára ül — elm-
kuszi mutatvány, általános derültség, uj-
jongás, s azt hiszem, a jelenlev đk közül 
kevesen érzik a pranatok súlyát, azt a 
tragikumot, mely a bohóckodás mögül, 
a szakállak mögül döbbenetes erővel fel-
színre tör. 

Nem véletlen, hogy sokan ijeszt đ  gyor-
sasággal tűnnek le irodalmunk egéről. 
Még akik tartósan farkasszemet mernek 
nézni a vákuummal — minden megbecsü-
lésünk az övék —, ők sem mind írók a 
szó szoros értelmében, s ily módon iro-
dalmunkat mindenekelőtt a középszerűség 
jellemzi, mely óhatatlanul egyféle vaj-
dasági értékтenddel jár együtt, egy ön-
igázoló és önvédő  bűvös körrel. S épp e 
bűvös 'kör jelenti •a Legveszélyesebb csap-
dát mind induló, mind gyakorló kritiku-
sainknak. 

A megszólaló kritikus, még „sz űzen", 
kívülállóként, csakis a művek alapján ítél, 
mindenféle meggondolástól mentesen, 
szenzibilitása parancsára. Am minél job-
ban elmélyed, minél mélyebbre hatol iro-
dalmunk ritkás erdejébe, annál inkább 
veszít rugalmassagából, s ítélete is meg-
alkuvóbb lesz (részben •a személyes kon-
taktusok hatására), lassan-lassan ügyelni 
kezd egy-egy író pályájának szakaszaira, 
s ha két-három szürke, er őtlen műve után 
végre melegebb, néhány mozzanatában az 
eddigieknél izgalmasabb alkotására buk-
kan, már lelkesülni is képes, teljes ap-
parátussal dolgozik, s észre sem veszi, 
hogy valójában önmagát is csalja: nem az 
irodalom koordináta-rendszerében gon-
dolkozik immár, hanem a vajdasági iro-
dalmon, sőt egy-egy író művén belül 
mozog. — Csakis így békülhet meg kör-
nyezetével. Ha azonban nem hajlandó le-
mondani eredeti indítékairól, akkor töb-
bé-kevésbé a tagadó, a „furkálódó" hely-
zetébe kerül, s újra meg újra mellének 
szegezik a kérdést: ugyan miért ágál, 
szájal, ha kritikai szövegeiben ő  maga 
sem múlja felül a vajdasági korlátokat, 
meghatározó jegyeket. Egyetlen szava 
sem lehetne egyik-masik dorongoló kri- 

előrevivő  szavát. Ugyanakkor anúgy is 
több évtizedes lemaradásunk felszámol б-
sat is gátolták a mozdulatlanság és elége-
dettség vizein evezgetve. Szélvédett zuggá 
lett végképp a Vajdaság. Persze az ünnep= 
lés korszaka azzal még egyáltalán nem 
jött el napjainkban, hogy a „term ő  por" 
ijesztő  vonzásából végre kiszabadultunk. 
Az a kritikus, aki ma néhány jelarntősebb 
irónkat maradéktalanul az „egekbe" emel-
né — a nem-írók ellenében —, csakis céh-
beli lehet, újabb érdekek és barátságok 
kiszolgálója, egy másik, még kisebb rá-
diuszú bűvös kör rabja, melyen belül csak 
1atszólag tehet jó szolgálatot az irodalom-
nak. Marad tehát a radikális kritikusi tar-
tás, és épp ez a rendkívül nehéz. Ezt neon 
győzni szusszal, méghozzá nemcsak azért, 
mert •egyesek olykor-olykor aljas bosszú-
vággyal a személyedre törnek (mint az 
utóbbi időben Komáromi József Sándor 
és Horovic Ivan), hanem mert fél ős és 
ijesztő  a Vajdasбg-közpantúvá válás táv-
lata. Kritikusainknak nem lehet céljuk, és 
fi is legyen, a menekülés Vajdaságtól, 
csupán tartsák a distanciát •a jelenlegivel 
szemben, tehát vállalják as irodalmi ma-
gányt. Amennyiben erre nincs erejük, 
jobb, ha idejében elhallgatnak. 

Persze van egy másik lehetőség is. Ha 
a .kritikus „fölébe" nő  •a vajdasági irodal-
miságnaik, a7a7 olyan fegyverekre tesz 
szert, melyekkel nevetséges és becstelen 
lenne a védtelen .gyengére törni, akkor 
forduljon el, nézzen méltó vívótárs után. 
Еrre is van példa. 

Mindezek után leszögezném, hogy iro-
dalmi kritikánk csak törekvésében tudott 
maradéktalanul megszabadulni a vidékies-
ségtől, ám eredményeiben rig nem, noha 
az utóbbi időben biztató jelekét is észlel-
hetünk. 

Az alapvetđ  probléma abban van, hogy 
egy-egy hosszabb és alaposabb kritikai 
szövegre sohasem érkezik válasz: kriti-
kánk kritikátlan marad. Hogy miért? A 
műbírálat, jellegénél fogva, sohasem ve-
heti föl a versenyt a szépirodalommal, 
következésképp a kritikust még maka-
csabb, keservesebb csend övezi, mint 
fróinkat. Reménytelenül szűk körnek ír, 
ha pedig társának válaszol, vitába száll 
vele, előre tudja, hogy meddő  párbeszéd- 
re kerülhet sor csupán. Az érdemlegesen 
be nem tölthető  funkció aztán esetleges-
ségek egész sorát szüli: szokványos recen-
ziókat, íztelen ismemtet őket, .kritikusi tor-
zókat — általános lemaradásunk újabb 
jeleként: 

A társadalombírálat terma hasonló a 
helyzet. 

Minél demokratikusabb egy társadalom 
légköre, annál konkrétabb lehet a bírálat, 
ez pedig azért nagyon fontos, mert az 
egyén szellemi szabadságának a foka épp 
a bírálhatóság fokától függ. Csakis .a nyílt 
bírálat lehetősége adja meg neki a változ-
tathatóságban való hitét, s ugyanakkor 
elűzi a feje fölül mindazokat a sötét és 
fojtó fellegeket, melyek tabu-jellegükkel 
a minden mindegy áapot felé sodornák. 
Nos, az általános társadalombírálatig már 
eljutottunk. (Különösen Végel László vég-
sőkig elkötelezett, harcos írásai emelked-
nek ki az egyéb nekifutások közül.) Ha 
azonban jobban odafigyelünk, láthatjuk, 
hogy e téren is késünk, hisz amit mi most 
kezdtünk el, és jó, hogy végre hozzáfog-
tunk, az a folyamat, mondjuk, a zágrábi 
fiataloknál jóval előbb indult meg, s to- 
vább is jutott, mint nálunk. 

Végső  konklúzióm •ez volna: egész szel-
leni életünk kisebb-nagyobb lemaradást~ 
mutat, s ezért az úgynevezett épít ő  jel-
legű, jobban mondva, óvatos, ide-oda ka-
csingató, kínosan méricskél ő  bírálatnak 
nincs helye nálunk. Türelmetlen, er ős vo-
nalakkal dolgozó kritikára van  szüksé-
günk mindaddig és minden relációban 
(lehet akár dorongoló is, csak egyént re-
veláljon), nfg a .lemaradásunkból szár-
mazó szorongatottságtól meg nem szaba-
dulunk. Ha ezt a szerepet vállalni tudja, 
hiszem, hogy meggyorsítja, még ha csak 
láthatatlanul is, az élet és irodalom egy-
máshoz való közeledését, ez pedig, akár- 
hogy vesszük is, első  számú feladatunk. 



danyi magdolna 

három nap 
a pisztráng 

szigeten 
Van egy sziget... 
Mint az éden fennmaradt zuga, oly szép 

Shelly 
 

hogy a víz sodródik-e a kavicshoz vagy a kavics dörgöl ődik 
a hullámokhoz még senki sem tisztázta 

mondtad 
ha nagyon szürke felh ő  pokrócažd alatt fázni kezdesz bele-

gázolsz majd a halak ösvényežn elengeded magad 
mondtad mióta lépni tudsz akár a sirályok lélegzeni 
kopoltyúval rimánkodni vadludak V alakjához 
nádpálcikán falod a levegő t 
a szél a víz fölött akár a hányinger csuklik fel 
gyűrött selyem torkán az iszap izzadtságszaga halál 
tudtad zöld testű  pólusai felszívják a napot 
a szavak belevesznek a könnyek belevesznek a mozdulatok 

V alakja 
az iszap alól glóržátlan szentek böfögnek föl zsoltáraikból 

vadkacsák fészke 
tudtad 
erős karcsapásokkal minden este akár a sirályok közelebb 

hozod a másik partot 
magadnál közelebb 

 
a fény apró darabokra tört szemünkben idegen klorofill 

szemcsék tépett f ű  íze reszketett akár b őrünkön a gömbölyű  
víz tenyerünkben az erek puhábbak és fényesebbek hajunk 
testünkre borulva nőtt a virágok sorra kinyíltak hajszálaink 
legvégén narancsszínű  lánggal égett emészt ődött szakállad 

magnószalagra vettük suhogását a szeleknek a finom szálú 
fűben, s a halak hálás monológjait ahogyan eljátszadoztak víz-
beérő  árnyékainkkal 

a n.evetés a legtisztább zene 
mondtad 
előbb csak a szemgolyó fényesedik meg egy árnyalattal 

egyre fényesebb egyre kerekebb egyre nagyobb és simább lesz 
így képzelem el a tengert amikor a nap a hullámok játékát a 
felégetett sziklákra vetíti aztán rándul a száj egy izom lazít, 
majd, akár a legpuhább mozdulat felnyílik, s a fogak a világos-
ságra került titok meleg fölényével fehér fénnyel jóles őn szik-
ráznak a hangok tra-la-la-la melyen magasan tiszta könnyű  zu-
hatagában a bőr kifényesedik megfiatalodik a gondokat mögötte 
s a föld taszító és vonzó ereje karjainkban akár a hullámverés 
mossa becézi tépi harapja a kavicsokat a szemek homokjának 
kristálytiszta fövényében 

dalomat melyet zümmögve kísértél az egy pár pillanattal 
előbb elfogyasztott hal szálkájával véstem a homokba 

a verset amit meg kellett írnom miközben álladon ser-
cenve n őtt szakálla az időnek énekét a hús és fénytörmeléknek 
nem szabad eljátszanunk 

mondtad 
ez már a második az égen parázslik az este szenvedve 

nyúlnak el körvonalaikban a tárgyak belsejükben az össze-visz-
sza égett széttört világmindenség sebhelyes mozaikja ez már 
a második mondtad apisztráng-sziget is darabokra hullik sut-
togva mint a sóhajtás halkul a víz körülöttünk egyre meredtebb 
egyre feszesebb egyre simább tükör melyhez nem ér fény mit 
visszaverjen hullám er őtlen a keringésre éj mely ráfekszik 
a föld mellére akár a vámpír szívja ki a virágok fényét és ízét 
a homoknak 

 
akkor már három napja feküdtünk a fűben koszorút fon-

tunk a testünk köré csavartuk 
lánc lánc eszterlánc 
már három napja keringtem pisztráng-szemed örvényében 

akár a szúnyogok a tűz körül mit esténként csináltunk hogy 
legyen velünk valaki még 

virágokat téptünk lila kék piros virágokat a kezünkben vit-
tük az öklünkben a szemünkben harapdáltuk őket a szirmokat 
a lángba szórtuk az mohón falta le róluk a színeket 

háromnapos lánc lánc eszterlánc a fűben keringtünk a tűz 
kialudt s a felfalt virágok hamuja befedett bennünket 

hideg volt pisztráng-szemed örvényl ő  mélyében hiába búj-
tam a föld párás testéhez 

te tüzet akartál gyújtani de az egész szigeten nem találtál 
virágoí ami pirosra festette volna a lángokat  

monoszlóy dezső  

vers 

KIVÉGZÉS 
A tőkén varjú tollászkodott 
A kegyvesztett janicsár 
azt számolgatta 
közelgő  léptük mikor hessenti fel 
Két oldalt a tömeg 
színes zászlóként lobogott 
Fel kell szállnia 
a fejét körülbelül oda hajtja le 
lehet hogy fájni fog 
sok minden fájt 
Talán az öröm is 
és Allah mennyországa hátha nincs 
ha nincs akkor már kevesebbet kell lépnie 
Fénylett a nap 
Valami csillant 
még a szavaknál is er ősebb fénye volt 
A varjú lassú szárnycsapásokkal 

emelkedett 

EUNUCH 
Amikor álmába 
döglött madár zuhant 
felsikoltott a kövér herélt 
ágya felett férfias tőrökők 
raja szállt 
nemzőszervük motorja ég felé meredt 
ő  is sarkukba kapaszkodott 
de tudta minden er őlködése hasztalan 
a döglött madár 

csőrében tartja már 
s behelyettesítetlen marad a szárny 
ha nem talál ki 
újabb képletet 

HANGULAT 
A vágások térképe idővel változott 
főleg két egykor szomszédos heg 
került egymástól mind távolabbra 
közéjük a pocak sebektől szeplőtelen 
új dombja nőtt 
csak olyankor kerültek összébb közelebb 
ha a csatákat rég felejtő  pasát 
asztmája kínozta 
vagy rőhőgés rázta meg 
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vicei károly 

akár a születés 
(а  klsláПy паpaójából) 

takarj le 
fújd el a gyertyát 
és most meggyújthatod 
a csillagszórót 

mellém fekszel 
és megbocsátod 
ha egy kissé a halálra asszociálok 
vagy a születésre 
hisz áldozatom 
ez a megrázkódtatás 
legszebb ajándékom is csak egyszeri 
akár a születés vagy halál 

nagyon jó jel 
hogy még pirulni tudok 
még takarj be 
égni akarok 
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peremvarosa 
proiógus 

bús unalom köde 
füstölög a háztetők felett 
kék-piros várakozásban 
CSONT-HALAL-FAGYBŐL 
SERCEGVE -ЕBREDÖ ERESZEI 

kékcsipke -függönyű  alig-este 
rám gondolva rezdülsz-e már 
indulsz és 
arcodon marad 
a folyosó színesüveg-ablak-fénye -vetülete 
hegedű-sírású léckerítés-sor 
vezet el eddig 

azt hiszem éveket késtél 

változások 
hogy E . A. Poe-nak is 
mеgkönnyebbülést szerezzek 

hogy történt... 
(A kislány naplójából 1.) 

Veru naplójában az utolsó lapokon 
találtam a versekre 
sorait egyedül nem őrizhetem 

pedig tudtam hogy 
nem ő  a görög pasztor 
ez ne legyen mentségemre 
kezemben hogyan vált 
mégis pirosra 
az a bizonyos egyszer -fehér virág 
magamat kérdezem 
de helyettem senki ne bánja 
a cserét 

mentegetődzés 
(a kislány naplójából) 

bűnöm-e ha slágerigazságokat 
védelmezek 

azt hittem hamarább 
felfogod 
én már érdemtelenné váltam 
ahhoz hogy komolyabb 
légzési zavarokat okozzak 

bárkinél is 
bevallom a zárólépés 
nem volt eléggé mesteri 
ezért még kegyeskedem 
egy ideig veled 
vesd le szépen a cip ődet 
majd megtisztítom 
aztán ha sorjában sikerül 
felejteni ígéreteimet 
elmehetsz a menzára ebédelni 
mondjuk borsólevest 

feloldoztattál 
most már megeheted 
a sásrudacskákat 
ha ez hiányzott 

valami más vitt el 
vagy pontosabban 
valami másnak a mása 
ne jelentsen semmit 
hogy még nyitva felejtettünk 
néhány alblakot 

epilógus- 
kőszirmú 
metropolisunk 

lehet -é tökéletesebb sztresszorunk 
mint az ugrabugra kis halál 

emelkedik-e 
vagy pince-mélybe visz a lépcs ő  
a zene ugyanaz 
mely idecsalt 
meglepődsz 
legyen meg akaratod 

elismerem 
szóra -érdemessé váltak a szobrok 

mégis 

de higgyük-e 
hogy majd kellőképp' 
közbenjárnak a dologban 

egy bizonyos 
a Mackó marad 
varázs -sípjel helyett 
ha majd kőszirmú Metropolisunk 
végképp elragad 



ѕoós józѕef 

mindennapi 
nagymise 
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Hosszú ideje alig mozdultam ki a Szobából. Ha kikénysze-
rített a szükség — 'kenyérért vagy cigarettáért —, elhagytam, 
de csak nagyon rövid időre. Eleinte megkíséreltem sétálni, de 
elkapott — du dúúúú tracs-tracs t űüfi Кű  novosti novosti bing-
bang bing-bang br-pa br-pa br-papapapa stop piros -piros sárga 
zöld-zöld rohanás jogurt i berek јбnapot — a Tömeg lüktetése, 
hiába igyekeztem megtartani a normális légzés -tempót, a séta 
lihegő  futássá vált. Ilyenkor, amilyen gyorsan csak lehetett, 
visszahúzódtam, s kettőre zártam magam mögött az ajtót. 

Egy éjszaka aztán robajra ébredte¢n. Mikor gyertyát gyúj-
tottam, észrevettem, hogy a beépített faliszekrény helyén egy 
üreg szakadt a falban. Belevilágítottam, még nem volt • túl mély. 

A dolog, hogy a Szoba a filszekrény helyén egy általam 
ismeretlen irányba megnyílt, s hogy ezutan két ajtóval, az 
egyoldali helyett a kétoldali •megVépés lehetőségével 'keU szá-
molnom, talán nem is idegesített volna, ha a felriasztó éji ro-
bajok nem ismétlбdnek meg nap-nap után. Mivel azonban az 
üreg egyre mélyült, kétségbeejtett a lehet őség, hogy a Szoba 
elveszti bunker-voltát, hagy kezdett ől fogva csak belép ője egy 
sötét barlangnak, s hogy vackomat — végeredményben —
beteg földbe fúrtam. Bizonytalanságom n őttön-nőtt. 

Ilyen körülmények között igazán nem lepett meg, hogy a 
Zeneszerzőúr hozzám szokott. Látogatását sohasem jelentette be 
előre. Általában este jött, és úgy is, ahogy •a kora-sötét ősz-es-
ték jönnek, rajtakaphatatlanul, ahogy az .álmok, a csúszóstest ű  
lomha állatok megkarolnak . Benyitott a zárt ajtón, mellém tele- 
pedett . Beleszívott a cigarettámba , beleivott az italomba, még-
sem bántam. Mert :amikor csak eljött, mesélt, mert amikor 
csak eljött, magával vitt kedvenc helyeire. 

a folyó-partra egyszer 
az ember a folyóban / akkor kiáltott másodszor / 
segítség / 
aztán megint elmerült / a n ők sikolya / végigloholt 
a parton / 
fel a hídra / át a hídon / át a vízen / 
a partra mászott megint / és / fülünkbe fájdult // 
a kövekről csónakot / szakítottak / nehéz vaslapátokat / 
evezőnek / 
szakítottak szakítottak / vizet a vízb ől / 
nagyon siettek // 
majdhogy elérték / .kiáltott harmadszor is / segítség / 
és többet nem // 

álla alatt a mélyhegedű, ott ült a szegény fák hegyén. És úgy 
tudta _ húrra-nehezítzni a vonót, hogy az utolsó levelek is csö-
rögve lezuhantak 

valaki kiáltott / ,eltörtek a Qapátnyelek / 
a ćsónak visszajött // 

a Zeneszerző-úr a fák hegyéről a folyó fölé hajolt és kiszórta 
hangszere tartalmát . Kikisérőzene . Aztán fialomba kaparta az 
ilyen-olyan leveket, ráhelyezte az egészre heged űjét és alágyúj-
tott. Életem legszebb avar-tüze. Jóbbjában a megmaradt vonó-
val beintett és megszólalt a nagy közös kórus; a fák gyász-
magukban még nyúlánkabbá feszültek, a szél nekiszaladt, pa-
naszukkal bekoszorúzott mindent. 

Napokig vagy hetekig megint nem bújtam ki a szab "abál 
Végeztem apró szertartásaimat, súlyos könyvpket kezdtem ki. 
IaUottam, a barlang egyre mélyül előttem. 

a Városba máskor 
mondták / van itt egy ember / az ember / 
kinek tükre van / 
vele találkoztam / kocsma-kerti asztaloknál / 
korházhoz vezető  / 
nincs-vissza utakon // 
az ember / kinek tükre van  / szemében fénytelen 
éjjelt /  

hordoz / villámtalan diderg ő  éjszakát / 
a szakálla / arcára csorgó / szürke haja / 
keze reszket / s ha rád néz / a tükör felett / azt hiszed / 
neked mondja / hogy fog hidat konstruálni / 
és robbantani / 
neked mondja / hogy fog szülni / és írtani / 
neked mondja / maga helyett / egy mondatban kétszer / 
tükröm tükröm / mondd meg nékem / 
tükröm tükröm / mondd meg nékem // 

a Zeneszerző-úr a közeli templomban keservesen orgonált. Rug-
dosta is lábpedálokat, egyemként fojtogatta a bildentyfiket. 
A padokban nénikék imadkoztak, a melódia 

óóho óóh 1á1a óh1á Јalla lá 
óóh o óóh lá1á 

és a pap időnként közbeszólt 
és bocsáss .meg 
és bocsáss meg 
az ellened vétkezőknek 

Megint a Szoba. És nagy nagy csendes roskadás. 
a Város-szélre megint máskor 
ide okádjak / szennyes terhüket / nyikorogva / 
a bűz-kocsik / 
sok-sok felgőzölgő  / varangy-kupac / az autóúttól / 
jobbra // 
mindenkinek egy /úgymond / egy cigány / az 
egy rakás / 
a cigánynak / neki ez telik / neki / 
ez / a más szemete / 
kedves kedves /útszéli pléh-krisztus / 
minek a fintor // 
életük / mint a táncuk / improvizáció amire / 
nálunk elvétve / ha / 'bukkansz / 'pedig mi is / 
is / tudod / 'könyékig benne / csak mi / 
mi / a jó politika / meg a / cseltkinemzáró óvatos / 
féktávolság / 
és a kameleon / egy ügyes kis /állat /' az autóutunktól / 
jobbra // 
cigányok cigányok / nemcigány-cigányok / mert 
minket is / 
is / a más szemete / és / 
kedves kedves / lekonyult / gipsz figura / 
az sfkerült /útszéli /összeadásjeleken / ha valaki / 
egyszer is/ 
lesegít / 
krafatuel toroda / leszel /vagy valami / másnev ű  / 
nemcigány-cigány / 
te is // 

a Zeneszerző-úr a lopott bőrkantáron egy nyikorgó kopott zon-
gorát húzott maga után a sáros földeken. A szemétdombok 
között megállt és csontos kezét könyékig szájába dugta  a  há-
romlábú sovány lónak. Azt játszotta, azt a szimfóniát, melyr ől 
mindenki tudja, hogy az ő  privát ötödikje. 

s 
A barlang eltévesztő  bonyolult labirintussá mélyült, ka-

nyargó hideg-fekete testét sokszor-sokszor érzem nyakamra csa-
varodni. 

Másrészt les a Tömeg, amely du dúúúú tracs-tracs stb. így 
a Szobából, mely hát falával örökre elnyelhet, nincs kiút. Be-
lőle, mindannyiatok közül, már csak a Zeneszerz ő-úr tud néha-
néha kivezetni. 

És a küszöbökön mindinkább ott lapul a mindennapi nagy-
misék kényszerű  veszélye. 

/ 
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A TüDŐS, A  TUDOMANY ÉS 
A GYAKORLAT 

A tudományos eredmények alkalmazá-
sa, gyakorlati hasznosítása ma már oly 
széles körű, hogy nem beszélhetünk kü-
lön a távlati törekvésű  kutatásokról és a 
mindennapi szükségletet, illetve kényel-
met biztosító gyakorlati alkalmazásról, fi-
gyelmen kívül hagyva a kettő  szoros és 
elválaszthatatlan egységét. Így a tudóst 
sem szemlélhetjük a társada] тnј  egzisz- 
tencián kívül es ő  területeken, ellenkező-
leg, be kell vonnunk még a Leggépiesebb-
nek és legjelentéktelenebbnek tűnő . meg-
nyilvánulások szférájába is. A kutató ma 
már Látszólag sem improduktív, hanem a 
jelenben ható, a mának dolgozó egyéni-
ség. Ezzel pedig nem azt akarom mon-
dani, hogy a tudományos munka elszür-
kült és elgyakorlatiasodott, méltósaga és 
jelentősége megcsorbult, tehát veszített 
értékéből, ellenkezőleg, ,arra szeretnék rá-
mutatni, mennyire demisztifikálódott és 
vдlt valóságosabb értékké. Mert nem a 
tudomány fordult vissza és szállt a köz-
napiság alsóbb régióiba, hanem a minden-
napi gyakorlat érte be az annyira elru-
gaszkodni látszó elméleteket és tanokat, 
a technieizálódott társadalmi élet vált ké-
pessé a tudomány által elért új eredmé-
nyek szinte azonnali befogadására és al-
kalmazására, s ezátal nem hogy csökkent 
a tudomány értéke, de valóságossá vált; 
távlati ígéretből a jelenben való megva- 
lósulás lehetősége lett, legalábbis jelentős 
részben igen, hogy csak eredményeinek 
kisebb hányadával szolgálja a majdan el-
következő  korokat. Tehát válójában csak 
századunkban sikerült betöltenie szerep-
körét; mikor érthetetlen és megfoghatat-
lan méltóságából, a csak a zsenialitás szá-
mára fenntartott szférákból kibontakozva, 
a gyakorlati lét nemcsak egyik jelent ős, 
de nélkülözhetetlen tényez őjeként van  je-
len. Igy aztán érthető  egyre fokozódó 
népszerűsége, :az iránta tanúsított mind 
szélesebb körű  érdeklődés, mert nem a 
kiváltságosan alkotó területe csupán, ha-
nem a közember életének is szerves, ál-
landóan változó alkotóeleme. 

Mindezzel, a Кölcsönhatások áttétehein 
keresztül, szoros összefüggésben áll a tár-
sadalmi és gazdasági fejl ődés gyors üte-
me. Míg :a letűnt korok, illetve társadal-
mait évszázadokig is eltartó keréklendü-
léssel haladtak, addig a fejl ődés nap-
jainkban gyors, már-már szedületes for-
gássá fokozódott, és csak éveket, s őt na-
pokat igényel a felső  fokozat elérése. A 
tudományos eredmény nem generációk 
gondos munkájával és tudás harcával ke-
rül át a gyakorlatba, hanem egy ember-
öltő, helyesebben egy tudós tevékenységi, 
illetve munkaperiódusa alatt akná гza ki 
és éli túl önmagát, mert ma már nem-
csak a tudomány kínálgatja eredményeit 
a gyakorlatnak, hanem a gyakorlat is 
megkövetéli mind intenzívebb el őrehala- 
dósát. A szédületes fejlődési iram pedig 
lehetővé tette a fejlődés egyes fázisainak 
nemcsak elméleti, történeti, hanem gya-
korlati, tapasztalatai áttekintését és fel-
mérését is, ami viszont a már elért érté-
kek és eredmények abszolutizálásának 
megdöntésével járt együtt. Mert napjaink-
ban már egyetlen felfedezést, megisme-
rést és gyakorlatot sem fogadhatunk úgy, 
mint a lehető  legideálisabbat, a felső  ha-
tárt jelentőt, efenkezőleg, minden új 
eredményt az addig esetleg nem látott 
újabb lehetőség, a teljesebb megoldás ré-
szeként kell kezelnünk, dinamizmusában 
értelmezve az életet. 

Mégis, látszatra paradox módon, a ro-
hamos fejlődés logikus következménye-
ként még soha annyi ellensége és kerék-
kötője nem volt a tudománynak, illetve 
haladásnak, mint napjainkban. Mert le-
tűnt ugyan a jezsuita inkvizítorok és a 
vallási dogmák kora, s az emberiség nagy 
része egyöntetűen fordul a tudományos 
megismerés felé, mégsem mentes ez a 
század az inkvizítoroktól és a dogmáktól, 
a fejlődés l> nyörtelen, eszközeikben nem 
válogató akadályozóitól. Az új jezsuiták 
pedig már nem a relígió törvényeit kö- 

Podolszkí József 

vetve, Isten szent szolgálatában tevékeny-
kednek, hanem sokszor épp a tudomány 
és a fejlődés őszinte, jóhiszemű, de rövid-
látó harcosai, ami nagyban hozzájárul va-
lóságos szerepük elleplezéséhez és elho-
mályosításához. Látszatra maguk is az ál-
talános haladás előrevivői, sőt —míg el 
nem érnek értelmük vagy felfogásuk, de 
többnyire érdekük határáig — a fejl ődés 
jelentős, sokszor magasan kiemelkedő  ré-
szesei, akik csak akkor válnak lappangó 
elenséggé, amikor a saját eredményeik 
elérése és alkalmazása után a létrejött 
állapotok állandósítására törekednek, nem 
ismerve fel, illetve megtagadva egy máris 
kínálkozó, mi több, szükségszerű, tökéle-
tesebb megoldás lehetőségét. Leleplezésük 
nehézségét csak fokozza, hogy gyakran 
igen tekintélyes tudósokkal és gondolko-
dókkal kerülünk így szembe, akik tegnap 
még a modern kor és irányzatok szimbó-
lumai voltak, teljes és feltétlen bizalmat 
élvező  nagyságok — amilyen nehéz fel-
ébreszteni, legalább olyan nehéz szétosz 
hatni is a már meglevő  bizalmat —, s csak 
megkésve, a stagnálásból származó tete-
mes károk után válik érzékelhet ővé sok-
szor jóhiszemű, de alapjában véve káros 
tevékenységük. 

Persze a progresszív erők nem lehetnek 
és nem is könyörületesek az új jezsuiták-
kal szemben, ha mégoly nagy szolgálato- 

kat tettek is, hisz ez ellenkezne a kor 
törekvéseivel és etikájával. Mert a közel-
múltban szerzett érdemek és elért (két-
ségkívül megbecsülendő) eredmények sen-
kinek sem szavatolhatják azon jogát, hogy 
útját állja a további fejlődésnek, akár hiú 
megfontolásból, akár jóhiszemű  meggyő-
ződésből teszi azt, és így •azokat, akik 
képtelenek a meghaladott periódussal va-
ló leszámolásra, a tegnap meg óriási je-
lentőségű  és felbecsülhetetlen értékű, de 
ma már elavult és tarthatatlan formák, 
módszerek, tudományos elvek stb. túlha-
ladására, kiveti magából a haladó közös-
ség. Mert a .gyors ütemű  fejlődés nemcsak 
az állandó, fokozottabb igényét támaszt-
ja korunk emberével szemben, hanem 
megköveteli tőle képességeinek tárgyila-
gos felbecsülését, épp mivel úgyszólván 
egyik napról a másikra válnak az új 
eredmények elavulttá :az újabb eredmé-
nyek és lehetőségek árnyékában. 

Tehát a tudóst ma már nem az a ku-
tató jelképezi, aki egy munkán dolgozva, 
kiváló teljesítményt nyújt; a huszadik 
század tudósa az az egyéniség, aki újabb 
és újabb eredmények elérésére képes, és 
szellemi erejét kimerítve, továbbra is a 
saját művének fejlesztését szorgalmazza, 
vagyis, aki alkotásában nem a zseniális 
teljesítményt értékeli, hanem a zseniáli-
sabb teljesítményekre ösztönző  ered-
ményt, jaki nem egy abszolúterték, ha-
nem a teljesebb megismerés lehet őségei-
nek megteremtésén fáradozik. Csak az 
ilyen tudóst nem fenyegeti a veszély, hogy 
kimerítve képességeit, az általa is han-
goztatott és óhajtott fejl ődés kicsinyes, 
korábbi érdemeire apeІláló ellenségévé 
váljon. Mert ennek a kornak nincs szűk-. 
sége bálványokra, mitikus, emberfeletti 
lényekre, hanem cselekvő  és teremtő  em-
berekre; •az elérhetetlenség és az imádat 
helyett az ösztönz ő  emberi tevékenység és 
vitalitás az igényünk. Mindazok, akik 
szembehelyezkednek ezzel a szükséglettel 
és igénnyel, .a modem bálványteremtést 
szorgalmazzák, a bálványkultusz pedig 
magában hordja a dogmatizmus csíráját, 
ami kifej•lődиe és elteгеbélyesedve, merev 
szabványaival és normáival a fejlődés 
gátjává nő ; a kor társadalmi törekvése 
pedig épp a fejlődés. 

A ТАR'SADALOMTUDOMANY 
K1 V6►LTSЛ►GA 

Mindaz, :amit eddig a tudományokról 
és tudósokról általában elmondtam, ki-
sebb megszorításokkal és különbségekkel 
érvényes a társadalomtudományra, illetve 
az ideológusakra és politikusokra is. A 
fenti megállapítások mégsem alkalmazha-
tók egyértelműen az egyszerű  behelyet-
tesítés módszerével, hisz a társadalomtu-
dománynak, ha nem is teljes egészében, 
de nagyrészt más a szemepe és helyzete 
az emberi világ fejlődésében, mint a tu-
dományoknak általában. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy gyakorlati megvalósulá-
sa és alkalmazása els ősorban nem .az em-
ber és termelőeszközei, illetve terméke 
(bár kihat erre is, s őt maga a társada-
lomtudomány erre az alapra tamaszko-
dik), hanem az ember és a hatalom kö-
zötti viszonyt határozza meg. Míg más 
tudományágak, az ilyen vagy olyan társa-
dalmi rendben élő  emberek életszínvo-
nalának (s itt nemcsak az anyagi jólétre 
gondolok) a fejlődését szolgálják, addig a 
társadalomtudomány magának az emberi 
egzisztenciának a formai és lényegi té-
nyezőit, lehetőségeit igyekszik feltárni, s 
ez annyit jelent, hogy egyidej űleg érté-
kelését adja az egyes létezési formáknak 
és módoknak, vagyis a gyakorlatban alá-
támasztja, illetve cáfolja a fennálló jog-
rendet. Helyesebben, gyakorlati ága, a po-
litika határozza meg egy-egy társadalmi 
közösség felépítését és az annak megfe-
lelő  jogrendet, s ennek révén a tudomány 
a hatalom elsőszámú eszközévé válik, ha-
talmi pozíciót nyer. Ebből következik .az-
tán, hogy bár nem kiváltságosabb és nem 
is különb más tudományoknál, mégis azok 
fölé emelkedik, döntően befolyásolja őket 
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mind kutatási irányaikban, mind eredmé-
nyeik felhasználásában. Mert a társada-
lomtudomány nem más a mai gyakorlat-
ban, mint a hatalomról szóló tudós bizo-
nyíték, alkalmazása pedig :a politikai ha-
talom milyenségével azonos. 

Kiváltságos szerepe tehát nem kiváló-
ságából, hanem hatalmából ered, s mind-
addig tart, míg meg nem szűnik az ilyen 
vagy olyan formában megnyilvánuló em-
beri hatalom, az ,emberiség többsége fe-
lett, legyen az a hatalom akár a kisszámú 
kiválasztottak, akár a demokratikusabb, 
tehát szélesebb rétegeket felölel ő  csopor-
tok kezében. (Mert pl. egy munkás-paraszt 
kormány még nem jelenti azt — bár-
mennyire demokratikus is a megválasz-
tása —, hogy maga a munkásság és pa-
rasztság gyakorolja a hatalmat, vagyis 
hogy nincs kiszolgáltatva ez a réteg akár 
választottjainak is, és hogy nem neheze-
dik rá az őt egy bizonyos fokig mindig 
veszélyeztet ő  felsőbb erő  terhe.) Szeliddé, 
más tudományokat nem veszélyeztetővé 
csak akkor válhat a társadalomtudomány, 
ha minden ember egyenlő  súllyal vehet 
rеszt a társadalmi döntésekben, ha min-
den egyes ember közt egyenlő  arányban 
oszlik meg :a hatalom, vagyis ha prakti-
kusan már nem beszélhetünk hatalomról. 
Mert a hatalom nemcsak irányítást, ha-
nem irányítottságot is jelent, nemcsak 
képviseletet, hatalmi érdeket is, ez pedig 
döntően befolyásolja a társadalomtudo-
mányt, szerepét, feladatát és tevékenysé-
gét súlyos többlettel terheli, ami így a 
humánusabb emberi •egzisztencia megte-
remtésének lehetőségein túl az érdek-
védelemre és a hatalmi érdеk'harcra is 
kiterjed. 

Napjainkban mégis el kell fogadnunk 
a társadalomtudományt annak, .ami va-
lójában_ is: egy, az élet más megnyilvá-
nulási területein a zavartalan és békés 
féjlődést akadályozó önkényúrnak. S ha 
már oly döntően befolyásolja az egyes fej-
lődési irányokat, törekvéseket és mozgal-
makat — megérdemli, hogy külön foglal-
kozzunk vele, megkülönböztetett figyelem-
ben részesítsük, kii3önösеn, ha figyelmünk 
önkényúri helyzete felszámolásának igé-
nyéből táplálkozik. 

1DEOL6GIA Ё$  POLITIKA  

Ha az ideológiát mint •a társadalomtu-
domány elméleti, kutatásokat végző  részét 
szemléljük, a politikát pedig mint az ideo-
lógia eredményeinek gyakorlati alkalma-
zását, akkor nyilván az előbbinek kell tu-
lajdonítanunk a vezető  szerepet és a na-
gyobb jelentőséget. A politika így az ideo-
lógia (gyakorlati) függvényeként szerepel, 
irányelveit és módszereit, akár egész lé-
nyegi . felépítését az ideológia határozza 
meg, vagyis a politika az ideológia gya-
korlati eszköze. Ebből következően a po-
litika igyekszik alkalmazkodni és kielégí-
teni az ideológia követelményeit, alkal-
mazni az elmélet által kimutatott törvé-
nyeket, illetve alátámasztani a felvetett 
feltételezéseket. A politika feladata tehát 
az ideológia szorgalmas .követése, az újabb 
és újabb eredmények átmentése a gyakor-
latba, az elvek érvényesítése. Továbbha-
ladva pedig azt sugallja a logikus követ-
keztetés, hogy az ideológia fejl ődése szük-
ségszerűen vonja maga után a politika 
fejlődését, s így a társadalmi .rend válto-
zását, átalakulását is, mint ahogy a tudo-
mányos fejlődés a gazdasági előrehala-
dásnak és az életszínvonal emelkedésének 
szerves tényez ője. Azonban téves volna 
a analógia egyértelmű  alkalmazása és a 
politika meg, az ideológia el őbb felvázolt 
viszonyának feltétel nélküli elfogadása is. 

Mert bármennyire helytátónak tűnik is 
a fenti gondolatsor, csak elméletr ől van 
szó, az ideális lehetőség logikus következ-
tetéseiről, amikor külső  erők és körülmé-
nyek nem befolyásolják a politika és az 
ideológia egymás közötti viszonyát, jelen-
tőségét. A történelem ezzel ellentétben azt 
bizonyítja, hogy a gyakorlatban jelentős, 
a fejlődés törvényeivel ugyan ellenkez ő, 
de mégis gyakran előforduló és érvénye- 

sülő  eltérésekre kerül sor. Hisz a politika 
nem pusztán az ideológiai gyakorlat meg-
testesítője, hanem hatalmi erő  is, mely 
irányítja 'a közösséget, meghatározza an-
nak belső  felépítését, jogrendjét, az egye-
düli érvényes törvény az adott társadal-
mon belül. A hatalmat pedig nem önma-
gában gyakorolja, nem önmaga érdeké-
ben, hanem egy csoportot képvisel, a ha-
talmi réteg támogatásával érvényesül, s 
annak törekvéseit érvényesíti. Ezért meg-
szűnik az ideológia „szolgája" lenni, és 
ideológiai eszközb ől a hatalmon levő  ré-
teg uralkodói eszközévé válik, a fejl ődést 
következetesen megvalósító szerepe he-
lyett érdekvédő  szerepet nyer. Els ődleges 
és fontosabb feladata már nem az ideo-
lágiai elvek megvalósítása, hanem a ha-
talmi csoport érdekeinek megvédése biz-
tosítása, amit úgy ér el, (a nyílt er őszak 
alkalmazását azért mégsem vállalja szíve-
sen, és csak végső  megoldásként használ-
ja), hogy ezeket az érdekeket a társadalom 
érdekeivel azonosítja, uralkodó helyzeté-
nek a társadalmi szükségszerűség látsza-
tát kölcsönözve. Nyilvánvalб, hogy itt már 
nem •beszélhetünk az ideológiai fejl ődés 
és a politikai gyakorlat megegyezésér ől. 
Ugyanis míg a politika a hatalmi érdeket 
védi, addig az ideológia •a valóságos tár-
sadalmi érdeket igyekszik feltárni és meg-
világítani, a hatalom pedig nem lehet a 
szabadságra és demokráciára törekvő  tár-
sadalom érdeke és . állandó szükséglete. 
így a politika eltávolodik az ideológiától, 
csak az őt igazoló téziseit fogadja el és 
szajkózza rendületleniil, összefüggésükb ől 
kiragadott, tehát érvénytelenített tudo-
mányos bizonyítékok mögé rejt őzve igyek-
szik igazolni saját hatalmát és feddhetet-
lenségét. Ez az állásfoglalása pedig alap-
jában változtat jelentőségén és szerepén: 
Mert. a politika ekkor már rég megsz űnt 
az ideológia gyakorlati alkalmazása lenni, 
önkényúr, irányadó és irányító. Termé-
szetellienesen és nхesteгségesеn primér té-
nyezővé vált, s az ideológiát hatalmi esz-
közzé degradálta olyannyira, hogy már 
egyáltalán nem alkalmazkodik annak tör-
vényenhez, sőt maga szabja meg a társa-
dalmi fejlődés útjait és elveit, illetve tör-
vényeket hoz a stagnálás, tehát •a hatalmi 
pozíció állandósításának érdekében. Ezért 
nem hogy gyakran mellőzi és figyelmen 
kívül hagyja az ideológia eredményeit, 
hanem sokszor, hatalmi pozícióját felhasz-
nálva, megszabja az ideológiai fejl ődés 
irányát, illetve megakadályozza a fejl ő-
dést, társadalmi bűnnek nyilvánítja azt. 

POLITIKUS ÉS IDEOL6GUS 

S ha az általános tudomanyos fejl ődés 
legszenvedélyesebb gátlói sokszor maguk 
a tudósok, 'a társadalomtudomány legve-
szélyesebb kerékkötői és inkvizítorai, épp 
hatalmi szerepükből kifolyólag, a politi-
kusok. A politika pedig, amint azt már 
kimutattam, els ősorban a hatalom érvé-
nyesítője, tehát 'a politikus ennek 'a hata-
lomnak ;a megszemélyesítője. A hatalom 
viszont nem önmaga megszüntetésére, 
megtörésére és eliminálására, hanem épp 
kiváltságos helyzetének állandósítására 
törekszik, s ezért szükségszer űm ellenez 
minden olyan eszközt, illetve tevékenysé-
get, mely .a fokozottabb szabadság igé-
nyével lép fel. A hatalom ellenzi, a poli-
tika, illetve a politikus pedig harcol el-
lene, jezsuitáskodik. Mert a poétikusra 
nem tekinthetünk úgy, mint egyénre, aki 
a saját elveit és meggy őződését igyekszik 
érvényesíteni, ő  az egyéniség ellenpólusa, 
a hatalmi törvények, érdekek és dogmák 
összessége, aki mindig egy csoportot kép-
visel az egyénnel szemben. Ezért nem 
szabad lebecsülnünk őt, és nem is ítél-
kezhetünk fölötte az egyén mércéjével. 
A politikus, a tudóssal és a polgárral 
szemben, tudatosan törekszik egyéniségé-
nek leküzdésére, számára az emberi érték 
a személytelenség, mikor túllépve az 
egyén igényein, a csoport igényeihez ido-
mulhat. Igaz, a tudós, az ideológus sem az 
egyén, hanem a közösség perspektívájá-
ban gondolkodik, ám a lényeges különb- 

ség épp abban nyilvánul meg közöttük, 
hogy míg az ideológus a. többség érdekét 
tartja szem előtt, és az egyéni érdekelt-
ségek közös nevezőjét keresi, addig a po-
litikus a kevesebbek érdekét védi, a ha-
talmon levők szemszögéből szemléli •a vi-
lágot és a jelenségeket, és nem ismeri el 
a közös nevező  lehetőségét, mert az, ha 
a többség számára emelkedést és fejl ődést 
jelent is, neki és kiváltságos csoportjának, 
hanyatlás. 
Еpp ezért a társadalmi fejl ődésben nem 

az ideológusok vagy az idzológus-politi-
kusok részéről kell várnunk a veszélyt, 
hisz azok nem fordultak és nem fordul-
hatnak szembe a fejlődéssel addig, míg 
az egyéniséget nem mint a közösség een-
ségét tartják számon. A jezsuita-magatar-
tás az ízig-vérig politikus magatartásig a 
dogmatistáé, a paragrafusokban gondol-
kodóé. Hisz ő  egész energiáját egyéniségé-
nek leküzdésére és a csoport érdekeivel 
való azonosulásra fordította, úgyhogy nem 
is lett több érdekhalmaznál és es гΡköznél. 
Ezért viszolyog minden egyénit ől, az •em-
beri és társadalmi értéket nem a lehet ő  
legmagasabb fokú egyéni kbontakozás-
ban, hanem a sematikus elszemélytelene-
désben látja, s ebb ől következik, hogy 
nem emberek, hanem tömeg felett szeret 
és akar uralkodni. Eszközei pedig az ámí-
tástól az erőszakig terjednek, s minden 
újabb rendelkezése magában hordja a 
szabad gondolkodás, a termékenyít ő  vita 
és .kritika elfojtását. 

Mint az abszolút értékek megteremté-
sén fáradozó tudósok esetében már meg-
állapítottam, ő  sem ismeri el a tovább-
fejlődés lehetőségét, feddhetetlennek véli 
magát, s ezért még a j бszándékú, hasznos 
bírálatot- is eгétnekségnek nyilvánítja. Ha 
pedig az általa iranyított tarsadalom fel-
tételei nem képesek az általános jólét és 
a magasabb fokú szellemi szabadság meg-
teremtésére, fikkor (mert ő  ismeri a kor 
követelményeit!) hű  marad az egyenjogú-
ság és demokrácia elveihez, s úgy igyek-
szik megoldást találni, hogy bűnnek ki-
altja ki 'a javakat és a szellem felcsilia-
násalt, mintha az egyenjogúság elve eleve 
kizárná az életszínvonal (s megintcsak 
nem pusztán az anyagi jólétre gondolok) 
lehető  legmagasabb fokát. Inkvizítori haj-
lamát pedig csak fokozza hatalma, mert 
míg az „ártatlan" tudományos, illetve gaz-
dasági fejlődés minden további nélkül 
képes a természetes szelektálásra, addig 
esetében az erőszak szinte korlátlan lehe-
tősége igen nagy mértékben megnehezíti 
ezt 'a folyamatot. S őt, amennyiben egy 
erős hatalom képviselője, lehetőség nyí-
lik számára más kisebb országokra is ki-
terjeszteni inkvizítori tevékenységét. 

s 

Végül pedig korunk igényeit és törek-
véseit tartva szem előtt, szükségesnek tar-
tom megkísérelni a modern  politikus meg-
határozását is. Mert kétségtelen, hogy je-
zsuita politikusokra, bármilyen ideológia 
mögé rejtőznek is, nincs szükségünk. A 
jó politikus viszont sohasem hatalmi hely-
zetéből indul ki, hanem épp ennek a hely-
zetnek csak lбtszólagossát igyekszik fel-
tüntetni, teret biztosítva a kezdeménye-
zés szamára, lehetőséget teremtve a véle-
ménynyilvánításra, mert csak így számít-
hat rokonszenvre és támogatásra, s csak 
azzal teheti, ha nem is feleslegessé, de 
kevésbé szükségessé a hatalmi eszközök-
kel való visszaélést, ha törekvései meg-
egyeznek a társadalom törekvéseivel, ha 
helyre tudja állítani a politika és ideoló-
gia természetes viszonyát, s ez esetben 
még az új, ki nem próbált módszerektől 
sem kell visszariadnia, hisz azok nem ön-
kényuralmának, hanem a fejlődés igényé-
nek szükségletei. Csak az olyan politika és 
politikus nem retteg és nem retteghet, aki 
az áramlásokban nem hatalmi pozíciójá-
nak veszélyeztetését látja (mért nem is 
törekszik hatalmának állandósítására), és 
nem úgy fogja fel szerepét mint uralkodó 
érdekképviseletet, hanem mint a fejl ődés 
szavatolását szolgáló irányítást. 

PODOLSZKI József 
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Az álom egyszerre rámtört, lehetetlen volt ellene védekeznž 
— akkora erővel ragadott el és sodort magával. Máskor, ha 
pálcájával megérintett, forró kávé hörpölgetésével rebbentettem 
el, vagy kihajoltam az ablakon, s cigarettázva fürödtem az utca 
hűvös leheletében. A sz őnyegen feküdtem, fekete, piros minták 
vonalain, itt kezdődött hosszadalmas, gyötrő  álmom. 

Az első  kép a leghalványabb; rokonok vesznek körül, nyel-
vüket egy förtelmes daganattól nem tudják a szájukban tartani. 
Felismertem közöttük az utca népét, élükön a Kórónéval. Izmos, 
gyűlölköd ő  valamennyi; fölkapnak, egy keskeny asztalra kötöz-
nek. Arc lebegett fölöttem száz, szájuk hangtalan beszédre 
nyílt. A mennyezet tükörrel fedett, láthattam, hogy egy tű  fü-
lembe mélyed, majd ismét felt űnžk, most visszagörbülve, mint 
egy átszúrt féreg. Ha a te bőrödet, húsodat szúrják át, jajgatsz, 
kiáltozol, mert a nyitott rés fájdalma erősen ütlegel. Еn mégse 
szenvedtem er őszakos ujjaiktól, pörköl ő  tekintetükt ől. Fuleimet 
aranyfüggőkkel verték át, figyelmeztettek, hogy vigyázzak aján-
dékukra. Pompás ékszerem van ma, villogó, súlya igen nagy, 
értéke felbecsülhetetlen. Ha keskeny, régi utcákba tévedtem 
néhanap, a magas házakból idősebb, gazdag hölgyek irigy mo-
solya kísért. 

Еbredésemkor észrevettem, hogy fejem elzsibbasztotta egy-
mást keresziez ő  karjaimat. Barátom a fotelban trónolt, órákkal 
ezelőtt érkezett, de nem zavarta meg álmom, hadd ringjak 
benne, mivel tartalmát nem ismerte. 

Az emlékgy űrűben varázserő  rejlik, mert éjjel-nappal uj-
junkat nehezítve emlékeztet a kedves lény vonásaira, bár rég-
tő l holtan fekhet. Mintha engedelmes szeltem árnyéka vetülne 
ránk, aki visszaránt a szerencsétlenség gödréből. Gyűrűm arany, 
igen régi veretű, fala hajlíthatóra kopott. Magas, sima kőfejét 
kétoldali rovátkás lemezek tartották, bárki klasszikus ízt érzett 
láttán. 

Törékeny, fehéres kezemet diszítette a betegségszín ű  kis 
abroncs. Egy vékonycsontú lány azonban, akivel egy átkozott 
órán szerelembe estem, még törékenyebb, még villogóbb ujjára 
fűzte a gyűrűt. Városa más, nyugati fekvés ű . Mivel leveleimre 
nem válaszolt, ma fölkerestem. Ablaka forgalmas utcára néz, 
nagy ott a zaj, a kiáltozás. Különös betegségről panaszkodott, 
tintakék visszerei növelték szavai súlyát. Lábát mindenütt fás-
lik szorították, alig járt. „A gyűrűt elvesztettem, de ha Itáliába 
megyek, aranyam lesz bőven." 

Hiába gondolok mostanában halottammal, akié a gyűrű. 
A vékony csontú lány sötét szemeihez kifürkészhetetlen lélek 
van kötve szorosan. Lehetséges, hogy valami mély fiókban rej-
tegeti a gyűrűt, mert ki szereti a vásárolt réz- vagy alumínium-
fényű  ékszert? 

3 
A hó elt űnt, ástam a kertet — nedves föld, illata szállt..re-

ges talajvíz magasan nyaldosta kedves fám gyökereit; fojto-
gatta, megfojtotta. 

Kertem alja igen férges 
benne fácska 
Kiszáradó 
Tövét szopják féreg-szájak 
Ronda mohó nyelvecskéik 
Kérge alá nyújtogatják 
Fácskám nedve elapadó 
Hajladozik hajladozik 

A kert említett fája alatt, de vehetnénk az egész területet, 
macskák övatos léptét figyeltem meg. Ezek esti vadászok. Nyí-
rott utakra nincs szükség. 

Vadon sarjad minden növény 
Férges földjét 
Szipolyozza 
Élősködő  gombaféle 
Jég nem veri 
A flóráját 
Hűvös a szél, belőle jő  
Illatárját kavargatja 
Orrom alá gyűjti össze 
álmomat így hosszabbítja 

Mert hálószobám a fönt leírt kertre néz, ablakait kitárom 
este. Erzékelhetem ekkor, hogy az emberek alszanak, vagy for-
golódnak az éj fenekén, párosan vagy páratlanul, hirtelen vagy 
nehezen jöv ő  álom sodrában — mindenki a maga módján. —
Süllyedek én is ebben az éjben; mély az, sötét és puha. 
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Három éve nem láttam e sírt. Tüskés bozótok, indák, ezer-
féle kúszónövények zizegtek körülötte buja agancsaikkal. A sír 
rendes, gondozott —életer ős virágok díszítik. Három év alatt 
bizony sokan leköltöztek a környéken, mert a városra fertőző  
betegség zúdult. Nagy lett a temető; a város felé terjedt, elébe 
sietett a ma még élő, de holnap már mozdulatlan polgárnak e 
rettenetes kert. 

Minden sír lélegzik es őben, fölélénkül, tetején pókok futkos-
nak, aki pedig alant van, forgolódžk a beszivárgó vízt ől, amely 
könyörtelenü áztatja amúgy is fogyatkozó testét. A legtöbb mel-
lét k őemlék nyomja, de annak, akit ez a sír rejt, nem neheze-
dik a mellére semmi. Az ő  hátát nem lepték sohasem a fertőzés 
sebei. Ahol fekszik, kis domb mutatja lakását, bel őle vékony 
viruló fűszálak törnek elő. Aki körültekintve is rálépni meré-
szei, s ott feledkezik, egyedül az ő  halál utáni keserveit növeli. 
A tegnap hozott virág, bármily szívós, ma hervadó, illata csap-
kod. 

Senki ne higgye, hogy erd őben járván, tisztább levegőt szív-
hat tüdejére. A márvány és növény együttes jelenléte a lehető  
legmélyebb nyugalmat biztosítja a holt vagy éppen  616  számára.  

5 
п  

Egy hosszú unalmas Cet végén, keleten, valami leányvásáron 
feleséget vettem, elég olcsón. 

Itthon, a fehérek között tündöklő  szépségében ragyogott, de 
a szoba levegője hamarosan halvánnyá tette őt is, és e hamu-

szint, mely mögött betegség lappang, akaratlanul is arcán hor-
dozta, mint mindannyiunk. Az egykor oly egészséges leány talán 
lelkének tisztátalansága miatt hervadozott. Bár feleségem h ű-
sége igen erős még ma, időbeli terjeszkedését senki se sejti. 

E vidék földje nem az ő  talpa alá való, vegetál mellettem, 
mint egy egzotikus fa. Sínyl ődése nyilvánvaló — nagy nyugta-
lanságot és vágyat fednek fel mozdulatai, beszéde. Manapság 
még egyedül a honvágy kínozza. Rendkívül szereti az erd őt —
ha sétálhat ösvényein, honvágya csillapul, kis időre elszáll bá-
nata. A lelke azonban vitathatatlanul fekete, s e fekete lélek 
meg nem tisztulhat sem a leghevesebb szerelem lángjaitól, sem 
másféle éget ő  tűztől — de még állandóan forgó, hazug nyelve 
se moshatja le btinežt. 

Rejtőzködik, tagad és eseng, végül elesik elđttem. Már ege- 
szen kiszáradt, terméketlen fa, mégse csúf. 

Mikor haldoklik, mikor fel se kel, akkor fogom đt és ki-
emelem a félelem és kín verméb đl. 

4 
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böresök lászló 

két éjszaka 
I sok kőzöl 

Első  volt, biztos vagy benne, s hogy az volt, természetes. 
De miért kellett egyben utolsónak is lennie, nem tudod pon-
tosan. 

Mit tett? 
Valószínűleg visszatért ahhoz a kövérkés pókhoz, aki min-

dig ott forgolódott körülötte, mivel amellett nyugodtabb, biz-
tosabb alibit találhat magának. 

Valószínűleg. 
S a vizsgán aztán túlságosan szórakozott voltál, legközelebb 

ez áll majd a vizsgabejelent ődön: drugi put. 

* 

Aznap délelőtt tanultál a 'közelg ő  vizsgára, Karamazov Iván 
ördögét, az első  szatelitet tanulmányoztad. Délután edzésen vol-
tál. Ez általaban alapos, kimerítő  szokott lenni, de te ekkor 
már fel sem vetted, erőnléted a régi volt, a két év el őtti. Igen, 
két éve már, hogy felhagytál az aktív edzéssel. Két éve már, 
hogy elbúcsúztál a salakpályától. Akkor felhagytál vele, most 
ismét szükséged lett a mozgásra. Választásod a kézilabdára 
esett. "Szerencsésen. Jól megy. A vasárnapi turnén ismét gy őzni 
fogtok... 

Ezen a napon is csak forró .teát ittál edzés után, és siettél 
á moziba, majd a buszállomásra, hogy elérd a Háromn еgyedkor 
indulót. Legszívesebben ezzel mentél haza, mert ilyenkor általá-
ban sokan utaztak. 

Elérted. 
đrült tolongás volt. Felszálláskor majdnem letapostak egy 

asszonyt. Szidott is mindenkit, barbár csürhe. 
Ilátul álltál meg. Amikor elindult a busz, körülnéztél, s lát-

tad, hogy most is van jó néhány érdekes típus, szimpatikus arc 
körülötted. Előtted is két lány. Igaz, fiúkkal. De ni! Az egyik 
ismerős volt, de a kilétét sehogyan sem tudtad megállapítani. 
Ez lehangolt. A moziban - történteket juttatta eszedbe. Ugyanis 
ezen a napon is moziba mentél edzés után. Egyedül. S persze 
pechedre. Ott láttad a lányt, s ott veszítetted el a könyvet is, 
melyre a nyelvtan szemináriumi dolgozatod készítésénél lett 
volna szükséged. 

Észrevett. 
Érezte, hogy megnézték. Oldalt kihajolt. Nézett. Feje oly 

közel volt, sötét szeme megkapó ellentét volt sz őkeségében. 
Elkapta tekintetét, a mellette álló alakra figyelt. 
Te ezen .a estén is, ebben a buszban is azt latolgattad, ii-

szállj-e majd. S most is, mint mindig, amikor eljutottál a miért-
hez, már nem láttad értelmét. Menj, gyalogolj? Esetleg hiába. 
Hallgass egy unalmas vagy értelmetlen dumát? Nem. Ilyenkor 
jobb, érdekesebb lenne, ha tévedés volna az egész, vagy ha nem 
tudna, miért reagált. De ez ritkán esik meg. 
. Talán most? 

Egyelőre kénytelen voltál •tűrni a melletted álló asszonyság 
felől állandóan erősödő  nyomást. Az utasokat kezdted figyelni, 
hogy erről elvond a figyelmed. Az ajtónál ismerős arcon akadt 
meg tekinteted. Utazótárs volt, aki szintén a végállomáson szállt 
le. Volt cimnnered régebben egyszer haza akarta kísérni a tánc-
ról. Aztán meggondolta. Š a lány most figyel. Egyszer azt 
mondta, hallottátok: elcsúfítjátok magatokat. Pedig csak szakállt 
hordtatok azokban a hónapokban. Most észrevette, hogy nézed. 
Zavarba jött. 

Elsiklottál felette. 
A tömeg mozgolódni kezdett. A .kórház volt a következ đ  

állomás. Itt rendRzerint kiürült a busz. 
A szőke utolsónak maradt. 
Nézett: 	 ' 
S ezen az estén leszálltál. 

* 

Zsebre dugott kézzel megindultál a kórház utcájában. •El-
gondolkozva haladtál minden harmadik . kőkockára lépve. Né-
hány leszálló behúzott nyakkal elsietett melletted.. Kissé va-
cogtál. A sarkon nem fordultál el, hanem igyekeztél még las-
sabban folytatni egyenesen. 

A siető  léptek meglassultak. Ő  volt az. Egyedül. 
— Szervusz! —szóltál neki.  

Bámult. Csodálkozó arckifejezéssel. 
— Izvini ... aki dozvoliš, otprati ću te. Mali mije zima, po-

žurimo — szóltál ismét. 
Megjátszott sértődöttségébe csodálkozás vegyült. 
Mosolygott. 
— Szerbusz, én is fázom —szólt. 
Beléd karolt, s az apró k őkockák gyorsan futottak alattatok. 
— Ki vagy te? — kérdezte kés őbb. 
Különös kérdés. Mit válaszolhattál? Személyi adataid? Nem, 

nem. Az hülyeség. 
— Ki vagyok? Ember, ki mint a többiek, kutat, keres vala- 

mit. 
— Mit? 
— Valamit, valami meghatározhatatlant. 
Hallgattatok egy ideig. 
Az utca kihalt volt. Csak a léptek koppanása jelezte még 

az életet. 
— És meg fogod találni? 
— Nem tudom: Lehet. Majd egyszer. Te idevalósi vagy? 
— Igen. Itt születtem ebben az uteában. Szeretem ezeket 

az utcákat erre, a bennük elhaló léptek zaját. hrdekes: két 
ember, ismeretlen, magányos ... Semmit sem tudunk egymásról, 
és lépteink zaja együtt vгsz a félhomályba .. . 

— Igen. Van szened? 
— Tessék ... Nem, nincs. De meleg van fenn. 
Elvetted tőle a kulcsot, s kinyitottad a keskeny vaskaput: 

Nem csikorgott. Csendben felkapaszkodtatok valamelyik eme-
letre. A szobában valóban meleg volt. És rend. Legalábbis a 
tiétekhez viszonyítva. Csali néhány divatlap hevert széjjel az 
asztalon, a heverőn. 

— Szerettél már valakit igazán? —kérdezte, s leült melléd. 
Nem feleltél. Megcsókoltad. 
Nem ellenkezett, de félbeszakított. 
— Voltál már szerelmes? 
— Ahogy vesszük — mondtad kis hallgatás után. — Ahogy 

te gondolod, még nem. 
— Honnan tudod, hogy mit gondolok? 
— Gondolom. Különben legjobb, ha önmagadat szereted. 

Akkor aztán lehet, bogy tudsz mást is. De hagyjuk ezt, mert 
nekünk már a szerelem sem menedék. 

Hallgatott. ÍTgy látszott, elégedetlen válaszoddal, mást várt. 
— Megsértettelek talán? — törted meg a csendet. 
— Nem. Te szereted önmagadat? 
— Persze. 
— Szoktál gondolni arra is, hogy szeretnek-e mások is? 
— Szoktam. Lehet, hogy szeretnek. Nem tudom. 
— Hogyhogy nem tudod? 
— Nem érdekel, mert örökösen bújócskáznak, s ilyenkor 

unalmasak. Mindig valami különöset akarnak, igen: valami ege 
szen különlegeset, s aztán ellkombhtelják. Te jól .tetted! Az az 
utolsó piliantásod eredeti volt. Anélkül most otthon tanulnék: 

— Nem izgat, hogy valaki azt mondja, szeret? 
— Valamikor izgatott, most nem érdekel. Hallgassam, ve-

gyem tudomásul, hogy valaki azt mondja, szeret? Ringassam 
magam ezzel egy jóleső  megelégedésbe? Alibit adjak neki? Nem! 
Ez nem nekem való. Tettei igazolják az embert. De hagyjuk 
ezt, mondom! 

Stefánia, így mondtad? 

* 

A szoba lassan kezdett hűlni. A mennyezetet bámultad, 
s arra gondoltál, hogy gyalog kell hazamenned, ikint biztosan 
hideg van, reggel te vagy a soron, holnapután vizsgád lesz... 

— Mire gondolsz? — kérdezte a lány. 
Éppen az nem tetszett, hogy reggel pont neked kellett sorba 

állni tejért a sarki boltban. 
— Késő  van — mondtad, ѕ  öltözködni kezdtél. Míg dide-

regve és álmosan dugdostad lábad a zokniba, ő  figyelt. Figyelte 
ügyetlen mozdulataidat. 

— Mit mondtál, tudsz •aludni valakivel, kit egy kicsit sem 
szeretsz? 

Abbahagytad az öltözködést. 
— Mondtam, hogy nekem nem menedék már a szerelem, 

s hogy nekem saját nézeteim vannak minderr ől. 
Gyorsan magadra kaptad a kabátod. 
De ő  állhatatos maradt. 

Tudnál élni azzal, kit egy cseppet sem szeretsz? — hang-
zott, el kérdése ismét a kapuban. 

S te ezen ,a ,  ködös éjjelen feidühödtél. 
Ahogy vesszük, nagy valami! 

Ezután már nem szólt. 
= Vasárnap találkozunk a temet őben. Hatkor — mondtad, 

s fázósan felhajtottad a kabátgallérod. 
Lassan behúzta a kaput. 

* 

Mélyen zsebre dugott kézzel, kissé el őrehajolva siettél 
a görbe utcákon. Az éjszaka hideg volt. A lámpák fénye eltom-
pult a ködben, s a vékony jégpáncél finoman pattogott lépteid 
nyomán. 

Másnap reggel, amikor tejért mentél, minden fehér volt: 
a kerítés, a kilincs, a fák. 

S vasárnap este hiába vártad volna a hólepte sírok között, 
đ. sem ment el. 
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Déltájban ébredeztetek. 
Először Hosszú, aztán te, végül kollégátok. 
Egyszerre jöttetek ki a lepcs őházból. Siettetek. Az utolsó 

kulcsra zárta a kaput. Hosszú az óráját nézte. Siettetek. Aztán 
nem siettetek. Jött a busz, megfordult a sarkon s megállt: Fel-
kapaszkodtatok. Egyikötök aprópénzt kotort el ő, szemtelenül 
rávigyorgott a megtermett kalauzn őre, s három jegyet kért. Jött 
még néhány utas, köztük egy térdig csizmás lány is. Pár perc 
múlva felzúgott, majd zötyögve elindult a piros busz. Oldalán 
kétfelől felirat állt: „Takarékoskodjiatok!" 

Már a második sarkon megálltatok. Vidám diáklányok száll-
tak fel táskákkal. 

— Micsoda ütközők! — vigyorgott felcsillanó szemmel 
Hosszú. 

Te meg sem nézted. Hallgattál. A kis fekete kockákat ke-
verted zsebedben, s gondolatban azt a számodra szinte miszti-
kussá vált számot vetetted ki velük. 

Elindultatok, majd nemsokára ismét megálltatok. Aztán még 
többször elindultatok és megálltatok, s amikor a templom fará-
nál állt meg a busz, leszálltatok. 

lsenek voltatok. Siettetek. 
— Ma is lesz bab. 
— Egye a fene, én szármat eszek! 
— Ha sokan lesznek, megyünk a kicsibe vagy a buleváriba. 
— Bágte, kajajegyeket is kellene már kivenni! 
- Tényleg, van  nálad lóvé? 
Igy beszélgettetek. 
Meg siettetek. Megszoktátak már.  

böresök 1ász1ó 

a rendszerezés 

Ketten ültetek társaddal az egyik ablak melletti asztalnál. 
A híg levest szürcsöltétek. Aztán sietve mohón nekiláttatok 
a másik tányérnak. A hús rágós volt. Ezt is megszoktáto'k. 

Hosszú sietett hozzátok. 
— Bágte, adjátok ide gyorsan az indexeteket meg azokat 

a lapokat is, két nyanya kajajegyet akar colozni! — mondta 
gyorsan egy szuszra. 

Odaadtátok. 
— Ják, bőgte! mondta még elmen őben. 	Majd meglát- 

játok! 
Vigyorgott. 
Ez jellemzđ  volt гá. 
Kis idő  múlva, amikor a csetrest vittétek a tálcán, lát-

tátok, hogy valóban két lánnyal beszélget. Sorban álltak az 
ebédért. Hosszú valamit magyarázgatott. Aztán észrevett ben-
neteket. 

Várjatok meg bennünket! — szólt oda a sorból kiha-
jolva. — Foglaljatok helyet! 

Az egyik .sarok felé indultatok. Ott volt szabad asztal. 
— Tényleg tűrhetők, különösen az a kisebbik. Jó begyes! 

Remélem, Hosszú arra a giligajszabbra száll rá -- mondta tár-
sad, š megfordult. 

Leültetek. 
A kis fekete kockákkal játszottál. 

* 

Az öreg zsugori cukrásznál tisztázódott a helyzet. A falon 
Piroskát, a farkast és a háttérben ,a vadászt ábrázolta egy kép. 
Alatta Hosszú a hosszabbiknak, emez pedig a teltebbiknek 
udvarolt. A lányok nem voltak egyetemisták. Nagy pénzűek 
sem. Rájöttek, hogy az egyetemisták menzáján olcsón étkez-
hetnek. 

Az egyik kávéból jósolt a többinek. 
Beszélgettek. Nem figyelted, miről. Te limonádét ittál, s egy 

levelet tanulmányoztál: 
„Igen, várom, hogy гájöjjek, 'kisiklás volt csak, hagy tet-

szel nekem; várom, hogy belássam, tévedés volt, hogy közel 
állsz hozzám így ismeretlenül is; hogy elfelejtsem, hogy van 
ember, akit nagyon jónak hiszek, de mégis félek t đle" — ol-
vastad már magad sem tudod hányadszor, első  levelének ezt 
a részét. 

Eltöprengtél. 
— Van  még egy barátnőnk, csak most nem jött el —

mondta az egyik lány feléd intve fejével. —Máskor majd el-
hívjuk. 

- Jó, jó — mondtad te, s rendeltél még egy limonádét. 
„Kínlódom. Szeretném, ha lenne ember a közelemben, aki-

nek elmondhatnám, hogy nem tudok apró semmiségek közt 
élni. Irigy vagyok .a barátn őmre, mert őt lekötik a minden-
napokat alkotó kis epizódok. Ez m űvészet. Űgy látom, vala-
mibe bele kell veszni ahhoz, hogy élhessünk. Nekem ez eddig 
nem sikerült, én alakítom a .tragikus h ősnőt — ahogy te mon-
dod." 

A színháztemem jutott eszedbe furcsa nagy csilláraival. Ott 
magyaráztál neki errőL Akkor játszottatok együtt a kis fekete 
kockákkal. 

— Tessék! — szólt a pincérnő, s letette a limonádét. —
Hetven dinár. 

s 

Hosszú felszedelőzködött. 
— Jó fél óra múlva verethettek! — hangsúlyozta még el-

menőben, s (rátok) vigyorgott. 

Hazament begyújtani meg rendbe hozni a szobát, az ágya- 
kat. 

Igy szoktátok. 
—• Te mit csinálsz? — kérdezte tőled az egyik lány. 
— Tényleg, mi leli ezt? — kapcsolódott hozzá a másik is. 

Kérdőn társadra bámult. 
Az hallgatott. 
Te is hallgattál. đsszehajtottad a levelet, s az egyik folyó-

irat lapjai közé dugtad. A másikat szedted el ő. Az utolsó leve-
lét. 

— Mi van  vele? — kérdezte ismét az egyik. 
— Hagyd! —szólt rá társad. 
„Folyton •keresek valamit, vagy talán valakit, és amikor 

azt hiszem, hogy meg is találtam, akkor jövök rá, hogy csak 
önámítás volt az egész. Ez történik velem most is. 

De egyszer az emberb ől kikopik az önámítási képesség, és 
megmarad a hit és remény nélküli ember. Ett ől félek, érted? 
Ezért akarok most, míg nem kés ő, visszahúzódni a tegnaphoz, 
tovább hinni a tegnap hitében, hogy bebizonyíthassam magam-
nak: nem volt önámítás az, ami történt, nem vagyok olyan 
ostoba, hogy becsapom magam. Ested? Ezért ragaszkodom most 
szinte érthetetlennek tűnő  önfejűséggel a „kell"-hez ... " 

Különös volt számodra, furcsa ez a búcsúlevél. 
— No, mi lesz?! 
— Mit adja ez itt a nagyot?! — firtatta tovább a két 1any. 

Hallgattál. 
— Hagyjátok, nem hallottátok! — szólt kissé durva hangon 

társad. Kis szünet után megtoldotta: — Hagyjatok, a napokban 
lett öngyilkos a nője. 

„Neked is vannak komplexumaid, csak magad sem akarod 
tudni, képtelen vagy beismerni. 

Vigyázz Te is! 
Minek mindenki fölé emelni magad, magasból dobálni min-

denkire a „tök" jelzđt? Vagy mégis az lenne az élet értelme, 
hogy másoktól elszigetelten, magasra szállva leköpjünk min-
denkit? Talán a „tökök" különböző  variációit akarod megal-
kotni? S ezért rendelkezel olyan ritka kifinomult érzékkel, 
technikával a „colozás" terén? 

Erdekes téma, csak ezentúl is a legmegfe'lel őbb példányokat 
válaszd ..." 

Ilyen részek is voltak a hatoldalas levélben. 
Olvastad. 
Amikor a végére értél, ittál a limonádéból. Az utolsó pár 

sort még egyszer elolvastad. 
Mintha zagyva-gondolkodású lennék. 
Eddig ez nem érdekelt, képekben éltem az életem, melyek-

nek egymáshoz csak annyi közük volt, hogy egy az alkotójuk. 
Most, hagy végignézek ezeken a ,;képeken", elképpedek a ször-
nyű  összefüggéstelenségt ől. 

S tudod, mi szünteti meg az effajta ztixzavart? 
Egyszerűen: ,;a •rendszerezés." 

s 

Kilépve a friss levegőre megborzongtatok. 
— Szevasz! 
— Szia! Szia! — köszöntek el tőled a sarkon. 
A buszállomásra siettek. Biztosan arra gondoltak mind-

hárman, hogy Hosszú már rendbe hozta a szobát, begyújtott. 
Siettek. 
Köszöntél nekik. 
Aztán megálltál. A moziműsort böngészted. A kis fekete 

kockákkal kabátod zsebében játszottál. 
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szkopál bé1a: 

régen ma 
Akiknek a szívműködése rendetlen , erđlködés nélkűl úgy érhetnek 

ei könnyfi székelést , ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis 
pohár természetes „Ferenc József" keseгCvizet. Szívszakorvosok meg-
állapították , hogy a Ferenc József víz szívelzsírosodásnál és billentyű-
hibáknál is enyhén , biztosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható. 

10-én szétКüldtem vala a meglhívókat, melyekben tudattam, 
hogy folyó hó 22-én, szüleim beleegyezésével teadélutánt ren-
dezek. 

A szakácsnőnk már tegnapelőtt elkészítette a teasüteményeket. 
édesanyám erre az ,alkalomra világoszöld selyemb ől varratott 
magának ruhát. Jeant apám szabójához küldtük, hogy vasal-
tassa ki apám szmokingját. 
17 óra 2 perckor Jean bejelenti özv. Karácsonyiné és leánya, 
Karácsonyi Filoména érkezését. t gek a vágytól, hogy meglás-
sam Karácsonyi kisasszonyt, keresztnevén: Filoména! 
Gyönyörű, susogó ruháikban végigúsztak az előszobán, a do-
hányzón, a nappalin, a kék szobán, ide a nagy, zöld terembe. 
Kezet csókoltam özv. Karácsonyinénak és leányának, Kará-
csonyi kisasszonynak. 
özv. Karácsonyiné szüleimmel beszélget, én szerelemt ől fűtve 
nézem Karáćsonyi `kisasszony hófehér kezét és égszínkék sze-
mét, amely kék mint a kék színű  ég kék színe, de kékebb az 
égszínkék kék kékszínű  ég, kék színétől, 
Báró Szilveszteryék jönnek hintón. Szép a lányuk, de a fi u k 
még szebb. 
Még csak a spanyol származású Nicolas Velasco de Alfrédo 
von Szentendrey gróf úrnak kell jönnie a leányávaL Feltettünk 
egy lemezt, és Jean  felkurblizta a gramofont. Én is szeretek 
kurblizni! 
„Miről álmodik a lány, május éjszakán, jön egy királyfi tán, 
hófehér .paripán, de az álom oly nehéz, hagy ha jön az ébredés, 
a 'királyfi oly kevés, az hogy jön tévedés ..." 
Karácsónyi kisasszony .a szőnyegre ejti zsebkend őjét. Odasza-
ladok, felemelem, és a fülébe sugom, hogy szép a keze. Fel-
kacagott! Oh, istenem, miért versz engem? 
Édesanyám intett, hogy kérdezzem meg özv. Karácsonyinét бl, 
táncolhatok-e Karácsonyi kisasszonnyal, aki tulajdonképpen az 
ő  lánya és a keresztneve Filoména. Megkérdeztem. Táncolha-
tok. Felkértem hát Karácsonyi kisasszonyt és bal kezemmel 
megfogtam az ő  jobb ,kezét (melyről már az előbb megállapí-
tottam, hagy fehér), jobb kezemmel pedig hozzáértem a dere-
kához. Táncoltunk. Egyet arra, kettőt amarra. 
Bn nem is tudom hogyan, de egy gyönge percemben, amikor 
teljesen elveszítettem önuralmam ... Karácsonyi kisasszony 
lábikájára léptem. Oh, hogyan is történhetett meg velem? Bo-
csánatot kértem, de ő  ismét csak felkacagott. 
Oh, bűnhődni akarok! 
Váratlanul özv. Karácsonyiné rosszul lett és megkért, hogy Id-
šбгješn ki a verandára. 
Atmentünk a kék szobán, a nappa lin, a ddhányzón, az előszo-
bán ki a verandára. A verandán azt mondta, hagy szédül, és 
a vállamra támaszkodott. 
Majdnem elestünk. 
Ekkor kigombolta .a blúzát és a fűzőjével babralt. Úgy látszik, 
már nem -szédül, gondoltam, és elfordítottam .a fejem. Lihegve, 
(pedig nem siettünk a verandára) ezt suttogta: — „A szerelem 
kész csúszni is, hol állva nem mehet!" (III.) SHAKESPEARE, 
III. RICHARD."— 
Megfogta a kezem és a (istenem, bocsáss meg, hogy kimon-
dom) melléhez szorította. Az én kezem az ő  melléhez. Bn nem 
akartam, hogy odaszorítsa, ő  akarta. Mit tehettem, hát hagy-
tam, nem bánthatom meg szegény özvegyet, a múlt héten halt 
meg a férje. 
Aztán ugattak a kutyák. A spanyol származású Nicolas Velasco 
de Alfredo von Szentendrey gróf úr érkezett a lányával. Már 
késő .. volt, Meglátták a kifűzött fűzőt. A többit nem láthatták 
a keiemtől. 
Most itt ülök a kolostor udvarán. A fejein búbját borotválják 
és szabják a reverendám. De én egész életemben hálával gon-
dolok özv. Karácsonyinéra, hogy csak a f űzőjét nyitotta szét 
előttem, mert •különben most nemcsak a fejem búbját borot-
válnák. 

A szobor árnyékában ültem, szakágyam n őtt és vörösödött. 
A cigánylány .a combja közt vakarózott és hosszúkat köpött, 
mert nem vették a virágait. 
đtlet! Bulit csapok estére. 
Van otthon lekváхoskenyér. 
Mozijegyet vettem az öregeknek. 
Elgyasszoltak. 

Délután rugdossák az ajtót, Leteszem a Play boy-t, felteszem 
J. Hendrixet, eloltom a villanyt, és kinyitom az ajtót. 

Ruha alig van, még arra is kevés, hogy susogjon. Az úszást 
hanyagoljuk, mert kicsi az istálló. Bube beront Tit_ivel, Kuki 
Mariannal. 
Még az ajtóban kiszívtam Krisztina nyakát. 
Marian már hastáncot lejt Hendrix zenéjére. Kuki dávidozik, 
Bube, és Titi a kaucson csókolóznak, Becsukom az ajtót, és 
Krisztina megharapja a fülem. . 

Megint jönnek, rugdossák az ajtót. Jannnmmi jött Bonnyval. 
Centendrint hoztak. 
Elosztottuk a centendrint. Mindenki az italába öntötte, és meg-
itta. 	 . 
Long play forog. 

Bube és Titi még mindig a kaucson hemperegnek. Mimi abba-
hagyta a hastáncot, mert fáj a hasa. Kuki dávidozik, és egy 
beteg hasat simogat. 
Krisztina, az zanyád! Űgy táncol, mint Mónika a „Mocambo"-
ban. Ledobta a melltartóját. Felugrok a sz őnyegről, és bele-
markolok a mellébe. 
Magamhoz rántottam, és táncoltunk. Testünk együtt kigyózott 
Hendrix halálian izgató hangjára. Krisztina húsos fenekét ma-
gamhoz szorítottam. Aztán még jobban szorítottam a farát, 
Már direkt a 1élegzetét is éreztem! 

A sötétben Bube fejére léptem. Valamit morgott, de inkább 
a szobában maradtam. 

A földгбl felemeltem Ia dávidos üveget. Krisztina a nyakamat 
harapta, és átvonszoltuk magunkat a fürd őszobába. 
Krisztina .a kádnak támaszkodott. Alig birtam ki, hogy rá ne 
essek. 

„A szerelem készülhet fekve is, hol állva nem lehet" - FRA-
NJO, AUTOVOJVODINA — mondtam néki. 

Belefeküdt a 'kádba. 
Meghúztam. 
Előbb az üveget, aztán Krisztinát. 

Egyszercsak eleredt a hideg víz a csapból, és tele lett a kád. 

Most itt ülök az amfiteátrumban, A tüd őgyulladást kihevertem, 
de hálával gondolok Krisztinára, hogy nem a melegvizes csapot 
rúgta meg, mert a bojlerben  +90  fokos volt a víz. 
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A нernádi-kötet tizenkét novellát és 
két filmtörténetet tartalmaz. A dialóguso-
kon épülő  novеllak erényévé válhatna, 
hogy közel állnak az élőbeszéd közvetlen-
ségéhez, ha a felszín ilyen érzékletes 
megragadása az ábrázalás mélységével 
párosulna. A belső  összefüggések feltárá-
sául azonban a kötet legtöbb írása adós 
marad. Az író részmegfigyelések igazsá-
gaira épít, „a lét apró dolgokban is kife-
jezhető  teljességét keresi." 1  Teljességről 
mégsem beszélhetünk, inkább arról, hogy 
Hernádi belevesz a jelentéktelen részle-
tekbe;  s amikor a dolgok a kifejlődéshez 
közelednek, elhallgat. Nem célja ,a jelen-
ségek bemutatása; ezért vannak írásai 
bevezetés és megoldás nélkül, ezért redu-
kálódik nála a cselekmény pár haszon-
talan mozdulatra. A bonyolultság és sa-
játošság felé irányuló lélektani ábrázolás, 
jelképeket, motívumokat sűrítő  komponá-
lás helyett jelentkezik Hernádi tárgyias, 
szaggatott, fanyar és szikár stílusa. 

A közeg, melyben emberei mozognak 
társadalmilag motiválatlan, vagy csak 
körvonalaiban sejthető. Ugyanígy a hősök 
cselekedetei sem indokoltak, mintha a tu-
dat helyett valami bels đ  szükséglet, ösz-
tön mozgatná őket. Nem is egyének; szel-
lemi arc  nélküli, racionálisan leegyszer ű-
sített, megkonstruált figurák. A senki 
földjén élnek, ahol a szavak és a csele-
kedetek eredete homályba vész; s ahol a 
szavakat és a cselekedeteket nem diktál-
ja mély, erős, eleven logika. Mi a rendel-
tétésük A HEGYEK, a VASARNAP, a 
BESZЕLGETÉS, a PRINCIPIUM ЮEN-
TÍTATIS alakjainak? Ha van rendelteté-
sük, csak annyi, hogy keretet képezzenek 
az éberül figyelő, szemlélő, mindent re-
gisztráló írónak a megfigyelések kivetíté-
sére. Hernádi írói természetének egyik 
legfontosabb meghatározó jegye a képek-
ben látás,2  s ha figyelembe vesszük, hagy 
forgatókönyvek írásával is foglalkozik, 
akkor nem kell csodálkozni, hogy ez a 
technika nagyban visszahat s már-már el-
beszélő  eszközeit is teljes mértékben a  

filmtől kölcsönzi. A kötet két filmnovel-
lájában a montázsszer űség, a konkrét ké-
pek dinamikája jelenti az egyetlen lite-
rária értéket, ha ez ilyen értelemben egy-
általán értéknek nevezhet ő . 

Senki földjének neveztem a Hernádi 
konstruálta világot. Ebben a világban a 
formák dominálnak; a művész „kamerá-
ja" szüntelenül körbe forog s elénk vetíti 
a szögletes, szalaggá párhuzamosodó alak-
zatok, antennák, falak, utak, házak, gyár-
udvarok, oszlopok térbeli elhelyezkedését, 
pályát szabva meg a h ősök keringésének. 
A cement, kő , beton, vas monoton lükte-
tése egyben a ritmus, melyet az anyag, 
a tárgyak,  •a formák életütemként diktál-
nak az embernek. Az aktív cselekvés is 
ezért szorul háttérbe: felszívja a cement, 
a kő  ... S magát az embert is fokozato-
san az a veszély fenyegeti, hogy teljesen 
összeroskad a formák súlya alatt . 8  

Hernádi leíró prózáját nehézkessé teszi 
a jelzők felesleges halmozása. Ilyen te-
kintetből nem vonható párhuzam a he-
mingwayi és a Hernádi féle elbeszélés-
technika között, mint azt Fodor András 
teszi (Kritika, 1967-2 sz.). A Hernádi h ő-
sök párbeszédeibe mindenütt betolakszik 
az író-felvételez ő  és tekintet nélkül az el-
beszélésben uralkodó atmoszférára, rop-
pant pontossággal rögzíti a környezet, a 
helyszín részleteit. A túlságosan precíz le-
írásnak Hernádinál semmilyen funkciбja 
sincs. Kivételes esetekben szolgálja csak 
a hangulati egységet. A HORROR VA-
CUI-,ban semmi sem történik, a h ős is-
meretlen irányból jön, ismeretlen irányba 
távozik, csak addig van jelen, míg a Vá-
góhíd fekvésбt, a gyárterület beosztását, 
a részlegeket, a színes emeleteket meg 
nem ismerjük. A konfúz, tespedt légkörön 
kívül, melyet a gyár puszta valósága te-
remt, lehetetlenség bármilyen eszmei tar-
talmat felfedezni. 

A párbeszédnek, éppúgy, mint a for-
gatókönyvben, a novellában is központi 
szerepet biztosít az író. Dialógus-struktú-
rája hasonlít a Hemingwayéhez, de a be-
széd elbeszélésbeli feladatát tekintve 
alapvető  különbségek észlelhetők. Herná-
dinál a beszéd úgy rögzit ődik mint tény, 
nincs többé informatív szerepe. Nem köz-
vetít égető  aktuali:tású társadalmi kérdé-
seket, fokozatosan megsz űnik az egymás 
közötti relációk egyetlen megnyilvánulási 
formája lenni, kivesz bel őle minden logi-
ka s rejtett gondolatkapcsolások töredé-
kes, „hangos", külső  folytatásává válik.' 

A formák igézetében élő  írások már-
mar az embert, az időt is látható dolgok-
tól teszik függővé, amikor az EGYMAS-
RA FÉNYK1PEZETT EGEK ben váratla-
nul leszögezi az író: „мég tartjuk .az időt, 
nem engedjük el magunktól. A világ több, 
mint amennyit látunk belőle." (175 0.) Az 
ember tehát másként létezik, mint a tár-
gyak; nemcsak „van". Láthatatlan bels ő  
me0hanikáјбnak kibogozhatatlansága he-
lyezi magasan a dolgok, a csak „létez ő" 
tárgyak fölé. 

Néhány írás kivételével egy nem létez ő  
regény vonulatát kísérhetjük végig a no-
vellákban. Ezekben a hősök helyzetei és 
meglátásai egymásból adódnak, egymásba 
kapcsolódnak s alkotnak 2szerves egészet. 
Értelmüket csak így folyamatosságukban 
lehet megközeliteni. Azok, .amelyek csak 
jelenlétükkel kapcsolódnak a kötethez 
(Kiáltás, Algiri etika), nemcsak ellentétes 
koncepciójukkal, hanem határozott, szem-
beötlő  tendenciájukkal határolódnak el a 
többi novellátóL 

THOMKA Beáta 

1 Fodor A.: Hernádi Gyula útja, Kritika, 
1967/2. sz. 

' Hernádi: „Szemem mindent lefényképez. Alig 
győzöm kirostálni a felesleges képeket. Nem 
tudom, el lehet-e dönteni, hogy feleslegesek. 
Lehetséges, hogy azért bolondulok meg tíz év 
múlva, mert ma délelđtt nem vettem észre, 
hogy az esđcsatornában apró rongydarabot 
mozgat a szél." Kritika, 67/2. sz. 

o , — Meg tudsz különböztetni? 
— Mitől? 
— A sinektđl. 
— Nem vagy párhuzamos. " PRINCIPnJM 

IDENTITATIS , 72. old. 
'Az  asszony és B. beszélgetése erdđrđl, ma-

darakrбl a кйSVET c. novellában , 169. old. 

VISZÁLY UGYANIS -CHANCHÉZ-I 
NYELVEN AZ ŰJRA FELLELT 
SZABADSÁG ROKONAI 

kudarc 
kudarc 
kudarc 

Az ős-én ős-igazságok után kutat. Az 
ős-igazságokban összefüggéseket keres a 
dolgok s önmaga között, hogy megtalálja 
elvesztett szabadságát. Minden keresés 
kudarcba fullad. Megpróbálja megismerni 
önmagát: lehetetlenség. Kitárulkozik, s 
magában tapogatja szabadságának meg-
foghatatlan körvonalait: énjének börtön-
rácsait döngeti. Kimerül, belecsömörlik. 
Tudatosodik benne a , ;legyen erőnk le-
mondani": ez szüli a szorongást. A szo-
rongás a kételyt: „Végül is mire jó ez az 
egész?" Semmire és mindenre. Az elve-
szett paradicsom örömeinek idézésére, 
vagy a világ lehetőségeinek új felmérésé- 
re? Vannak egyáltalán lehetőségek? Az 
ívek befeléforduknak, a félkörök körré 
teljesülnek. Egyetlen megoldásként jelent-
kezik a KERESЕ.S-KÖRFORGAS. Ez meg-
oldás? Kudarc. A szab:adsag valahol a 
körön belül van. Lehet a körön :kívül is. 
Az ember helye bizonytalan: keresés-kör-
forgása az egyetlen lehetséges megnyilvá-
nulás. 

IRóNlA 	IRÓNIA 	IRÓNIA 

Csupa ürülékvárosok, cseresznyefákоn 
gyümölcs helyett holtak véres szemei: iró-
nia. „A halott száját teletömik újságpa-
pirossal, meggyújtják, aztán leengedik a 
tetemet a .gödörbe": irónia. Jázmin úr 
szennyes orgiái, Vaua varázslón ő  szerel-
mes epekedése: irónia. „ ... Haszontalan 
épületék, befejezetlen kápolnák, ál-pálya-
udvarok, tetőtlen kaszinók, felesleges szál-
lodahomlokzatok ..." : .a pinget-i irónia-
világ ігбnia-várasai. Songe úr, a Disznó-
fejű  család, Titi, Nyaf kiraly, Viszkethne= 
ky •hercegné, meg a többiek az irónia-or-
szág irónia=emberei. Semmi furcsaság 
nincs ebben a világban. Semmi elvont. 
Csak irónia. Konkrétiгбnva. Kétfejű-ötlábú 
szörnyei, lepkemajmai, göncsei, nyustjai, 
iszapnyulai, hattyúloуai, puhdonai, sirály-
levendulái, édestagjai, kutyamákjai, mag-
magamjai, szédülmuskái, pásztorinkéi, 
bájtakarói miatt lenne furcsa? A megté-
vesztően naiv különösség csak felszín. 
A regény valódi értelmében, ha egyálta-
lán beszélhetek értelemről ott, ahol Pin-
get szerint nincs regény sem, csak költé-
szete, akkor rájövök, hogy ,szó sincs „kü-
lönösségről". Lehetséges és valós minden 
kombináció, a kombinálás módja azonban 
meghökkentően új. Itt rejlik a fantaszti-
kus irónia. A komponálásban rejlő  meg-
oldasok újszerűsége a dolgok megkövese-
dett szemlélete ellen tiltakozik bebizonyít-
va, hogy lehet nyustok, göncsök, kutya-
mákok, szellőrózsák, tehát egy kiszélesí-
tett, ironikus világ platformjáról is ítél-
kezni, s nem utolsósorban, hogy ez •a ki-
szélesítés is lehetséges. 

ОЈ  LEF1ETóSÉGEK? 

Megszűnt a megszokott világ .megszo-
kottsága. Új flóra és új fauna született. 
De kell-e új flóra és új fauna, amikor 
Songe úr megmaradt tespedtnek és hülyé-
nek, amilyen volt? Ebben az új, nem tu-
dom milyen szférában is épp olyan eset= 
len maradt az ember, mint az el őbbiben. 
Nem éppen úgy ül tehetetlenül és felleng-
zősarj rozoga talyigáján és járja Kalóz 
Grál birodalmiét, körbe-körbe, mint ke- 
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ringett a •puhdonok, szörnyek nélküli „ép-
kézláb" világban? A kétkezű , kétsz'emű  
beszélő  emberek és néma ágyatok között? 
Ez .a csillogó, orgiakat rendez ő  ,mechaniz-
mus is olyan kilátástalan, mint á másik 
volt. Nincsenek lehetőségek. Nincs kezdet 
és vég, csak egy hatalmas fáгaбztó kör, 
melyet végig kell zarándokolni. s amelyen 
áttörni lehetetlenség. Vajúdás; átkozódás, 
megnyugvás; emelkedés meg zuhanás ez 
az út. De Kalóz Grálnál vannak szörny-
felvbnulásók .  is, melyeknél meg lehet állni 
és gyönyörködni ... Végül is sosem jutunk 
el oda, ahova indultunk; ez szabály. Az 
égig érő  kapu váratlanul jelenik meg a 
síkság közepén előttünk. Folytatása nincs, 
nem sejtet semmit. A tenger visszahúzó-
dik közeledtüаnkre. Pedig a rtenger acél. 
A nagy kapu tehet csak kárpótlás. Hatal-
mas, égig érő  ... Mit ér az öгökös neki-
szaladás? Brindon még néhányszor meg-
próbálja, aztán ő  is abbahagyja. Útitársa 
már gyáván kapitulált. Brindonra is ez 
vár. Nemcsak rá, mindenkire. A nagy 
kaput legtöbbször nem 1athatjuk. Nagy 
kapu-élmények nélkül kell lemondani. 
Rendkívül fontos dolog: nem számítani a 
fürdővárosok tűzijátékára, mert elhalaszt-
hatják. Esetleg rózsaszínű  és zöld nyak-
kendđt kötni, meg piros cipőt húглli, ak-
kor talán felfigyelnek az emberre, és 
megrendezik a tűzijátékot. Ez, persze, 
nem szabály. Megtörtént már, hogy a für-
dбváros turistái erre sem figyeltek fel, 
s nem indult el a diadalmenet. Ezzel szá-
molni kell. S még valami: gauloise nélkül 
nem szabad útra indulni, mert az iszap-
nyulak esetleg nem jönnek elő, s abból 
baj származhat. Nem kell kétségbeesni: 
a szenny megkoronázásihoz nem kellenek 
külsőségek. Ez együtt jár .a nagy körrel, 
ami úgyis adva van. 

THOMKA Beáta 
r 

'. ILdózet Ro(bert Ptnget: K.đl.ÓZ Grál (Modern 
xiönyvtár, Budapest) e. ¢egényéb ől, mely-
nek olvasása kdzben ezekгe a dolgokra 
asszociáltam: 

Y. Pinget: „Az egyetlen bizonyosság az, hogy 
dinkább аk ltđ  vagyok, n> Ііnt regényíró ... A 
regény nem érdekel: csak úgy teszek, mint-
ha гegéл  t 3гmék. Az emberek azt hiszik, 
regényt olvastak. Hadd higgyék, nekem 
mindegy: ez .azt bizonуLtja, hogy értem a 
mesterségem." 

szalma József 

az áfonyák 
példája 

Hajdu Győző, az Igaz szó c..romániai 
folyóirat szerkesztője, amikor egy-egy 
író-arcképről ír: Tudor Arghezi, Emines-
cu, Gáál Gábor, Móricz Zsigmond, Cara-
giale példájáról beszél. 

>n most látszólag a Mű  példájáról fo-
gok szólni, pedig valójában •az alkotó pél-
dáját szeretném feltárni, értékelni. Lehet, 
hogy véletlenül kezdtem mondanivalóm 
igazolását Eminescunál vagy Caragialenél 
— véletlenül, mert ők egyedi, konkrét 
személyek a világirodalom száz más nagy-
ja közül, akik vegig azok voltak, mert 
cselekedetükkel is azt vallották, amit le-
írtak. Móricz és Ady, József Attila és 
Radnóti, és a nagyok közül sokan ilye-
nek voltak. Az írói magatartás követke-
~etessége hitelt ad a műnek, s ezért mi 
is hisszük, hogy az író igaz maggyőződése 
volt, amit szavakba öntött. 

Más az, ha az író nem érez magában 
elég erkölcsi erđt ahhoz, hogy az legyen, 
aki szeretne lenni. De akkor egy kicsit be-
csapottnak érezzük magunkat. Bort ígért, 
s vizet ittunk — vagy fordítva, attól füg-
gően, mire szomjaztunk. 

Írónak, költőnek lenni nem csak hiva-
tási minősitést jelent — amiben tetszeleg-
hetünk mi és az alkotó is —, hanem egyé-
ni célt és egyéni feladatot, vállalást is. 

Deák Ferenc már a Nap gyökereiben is 
bizonyos intellektuális mellekízzel jelent-
kezett. Mások már elmondták róla azt, 
hogy szellemének alapvet ő  jellegé az _ in-
tenzív érzékiség, amely átplántálódott, 
mind a Deák-prózába, mind a Deák-vers-
be. 

Talán •ez a magyarázata annak, hagy 
alapjában véve kötői lelki felépítése csak 
ritkán vet ki magából verset. Nagyon is 
érthető  ez, ha tekintetbe vesszük, hogy 
számára a műfaji meghatározás semmi-
képpen sem jelenti egyúttal az érzelem és 
az értelem termékeinek a különválasztá-
sát, mintegy sablonos keret kifejezési le-
hetőségeként. 

Az integrális szellemi felépítés, éš az 
emberi közvetlenség felszabadult, feloldó-
dott tartalmi kitárulkozás hozta közel 
hozzánk Deákot. Másrészt az az elidege-
nedett, depressziókkal, konfliktusokkal 
teli Deák, •akit az emberekkel való érint-
kezés kettéhasított: a mindennapi realitá-
sok felé való tömörülése, racionális vi-
szonya; és az irracionalitás igénylése, ami 
mint valami szabad, és csak számára 
megközelithető  fellegvár nyújtja •az alko-
tashož szükséges nyirkos árnytikot — ez 
a szürke eminenciás ágyazta belénk a 
művészi magatartás kövétkezetlenségének 
valamiféle nem éppen megnyugtató ma-
gyarázatát. 

S elérkeztem a költ ő  (szándékošan ne-
vezem így) kevésbé méltatott alkotói alap-
eleméhez. Ha csak egy mély érzékiség 
jellemezné műveit, és ha absztrahálnánk 
a sokszor használt jelképes, irracionális, 
hatáskeltő  tartalmi megnyilatkozásait, ak-
kor azokat túlságosan édekés ízűeknek 
kellene vélnünk. De itt van a harmadik 
összetevő, ami ezt a két rokon, de külön-
álló elemet egybekapcsolja — s így szem- 
lélve a mű  sokkal szilárdabb egészet kép-
visel: az intellektualizmus, a gondolatiság. 
Majdnem közel áll a metafizikai gondol-
kodási sémákhoz, s így néha azonosul az 
előbb említett irracionalitással. 

Fpp úgy jellemző  ez a Nap gyökereire, 
mint a most megjelent Áfonyákra, bár 
két látszólag teljesen különálló műfajról 
van szó — az előbbit nevezzük verses el-
beszélésnek, az utóbbit d rámának. 
(Bár őszintén megvallva, igen-igen ide-
genkedem az ilyen — minden bizonnyal 
egyoldalú meghatározásoktól, rendszere-
zésektől, mert a klasszifikáció mindig le-
egyszerűsíti, kegyetlenül megtizedeli a mű  
esetleges sokoldalúságát.) 

Az Áfonyák műfaji elkülönítése éppen 
azért lehetetlen, mert szintézise Deák el-
idegenült, de ugyanakkor felszabadult al-
kotóénjének érzelmi, intellektuális és ir-
racionális elemeinek. 

I r r a c i o n  6115,   mert a szereplők nem 
mozognak, érintkeznek egy objektív kör-
nyezetben; a tér, az idő  — majdnem tel-
jesen mellékes dolgok; míg ezek a klasszi-
kus dráma igen fontos jellemz ői, mert a 
mondanivaló ehhez igazodik. 

Deák mindettől függetlenül szól hoz-
zánk, mintegy állandó közeghez, melynek 
időleges, véges volta •az ilyen állandóság 
mellett és kétséges, mert nemcsak egy 
emberi generációnak ír. 

A második felvonásban az id ő  múlását 
jelentő  két bárányb őr lényegtelen, mert 
alá van rendelve a cselekménynek, tehát 
azt szolgálja, magyarázza. Így nem tulaj-
donítunk elemi szerepet neki. 

Az se fontos, hol játszódik le a törté-
net. 

A klastrom csak egy eleme a térhatás-
nak, tehát ettől is eltekinthetünk. 

I n t e 11 e k t u á l i s, mert kilenc gon-
dolkodó ember (a szám nem lényeges) ál-
landó perlekedése a cselekmény alapvet ő  

hajtókereke. Tehát ebben a drámában a 
mozgalmasság nem egy való tevékenység, 
ami legtöbbször ennek a műfajnak for-
mai velejárója, hanem egy gondolati cse-
lekvés — és cselekményrendszer. Fs azért 
is, mert az olvasó egy ideig minden h ős-
ről .azt hiszi, hogy ő  az ún. pozitív h ős; de 
előbb-utóbb csalatkozik — s őt, a végső  
romlottságot — (s ez is kérdés, viszonyla-
gos valami, romlottság-e az, amir ől Deák 
ír, vagy tehetetlenség, esetleg valami más, 
— és mihez viszonyítva az) — fedezi fel 
bennük Talán egyedül György páter a 
kivétel, .de a végén kitűnik, hogy nem 
férfi, hanem nő ; amikor az egész szekta 
elveszti létjogosultságát (a csoport szem-
szögéből) mert az egyedüli fogadalmat —
amit úgy hittek, mindannyian híven be-
tartottak —, szinte fölöslegessé tette en-
nek a szereplőnek a jelentősége, miszti-
kus fellépése. 

A szenzibiiítás ennek a műnek 
nem tartalmi jellemzője, nem vonatkozik 
a szereplők „romlott" fantáziájára, hanem 
éppen az íre irántuk tanúsított negatív 
vagy pozitív viszonyára. 

Főleg ebben látom művészi magatartás 
— ami párhuzamot képvisel az eiidege-
nült és dezalienálódott Deák között — kö-
vetkezetlenségének tarthatatlanságát. 

Visszahívjuk költőnket a . hűvös, nyirkos 
alkotó-feІegváгból. Arra kérjük, hogy 
gazdag, r e á l i s életszemléletét, élmény-
anyagát;  tapasztalatait vigye papírra. 
Most az egyszer nem mint publicista, ha-
nem mint író. Tehát a valóságos-Deák 
érje utól az irracionális Deákot. Olyan 
kordokumentumot kérünk tőle számon 
könyv alakban, amit k o n k r ét i d ő  b e 
é s t é r b e helyezett. S persze, ne zárja 
ki két másik maradéktalanul fontos én-
jét: érző  és ialtellektuális vonását. 

Tudom, hogy az írót és a művet semmi-
keppen se választhatjuk külön. Az alko-
tót úgy tolmácsoljuk magunknak, amilyen 
az írói magatártás, mind az alkotáson be-
lül, mind azon kívül. 

Ha ez a kettő  nem egyezik, készek va-
gyunk másként értelmezni a művet, s 
vagy utópiának véljük — (ha az író maga 
sem hisz benne a гáltal, hogy nem đ  az 
első, ki megkísérelné gyakorlatilag bizo-
nyítani igazát) — vagy (ami még rosszabb) 
gazdag fantázia termékének. 

Hiszek abban, hogy mindezért követe-
lésem jogos és nemcsak az enyém. 
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м4illykó iFirvjal б1еláxníúve, атаеду  ötvenélves 
imitarvzív munka eredma;énye (1916- 1967), 
+töb:b mjmt ftizenöit ј 'е]~tős lírai, szépprózaj, 
dráumai, е-  44 pцыiicjsvJtika-0ötetвt tesz 
ki. mdk nagyobb aTё ze meig,ierlercnt, +azon- 
ban jelLenit кís lдагпуадга  Ке¢iraltban marad 

viszonyllag remкLezeltten. Az firadawlani 
&~+itbikán'ak, bárnniily+eal mád~47ernel tis е4 
m apid, е  ти  т> qgĐt>е1ёёКот , ikoordiuiáltá•i 
maegtlaltáMomálsakor, hёfokának lетгетбвеКог , 
f'о¢mársaünak  f  utаІV іaаЈkог, а  krizvertlem 
haitálsok 1és ösztönzé ~selk К'inyom'ozátsakar 
salnanüké(рр  sem iszabaкl +elfelednie, hюgy 
anmak az ет;bегтek a művérről van szó, aki 
]egtihцtиnebb iiítái szövegei egyз,lgélben, 5an- 
тат  бlеншtЈ  а  vége fеФе  j áa1va, leíl>ta +a kö- 
veltkezket: A,ldorát legyen a hazátlan élet; 
пlkinek ébren és álmáUam, nem fájt s akit 
lљdércnyomásilaént nem kínzott, hogy hiába 
kieres hazát, annak egljetlelb ország se,m 
đesz lгazája. (Čuclesтli izletniak, 1955.) 

Mi ez? Kissé romantikus-emfatikus, tehát ré-
gimódú lírai exhíbíció? A képzelet esztétikus 
játszadozása, vagy a régesrégi, „csak a szeren-
csétlenség ismeri a szerencse áldását" inséges-
гezignált témájának irodalmi variációja? Vagy 
inkább, annak az örök bolyong бnak a tragikus 
sóhaja, aki haláláig kereste azt , amit rendes 
ember soha el nem veszít: magát a világban, 
a világot magában. — S mit talált? Ő  r á ta-

lált mindig. valami, ami fáj. (Ibid.) Minthogy 
éppen ez utóbbi, és csakis ez képezi a nehéz, 
forradalmári-emigráns zsidó élet kvintesszen-
ciáját, annak az ahasvérusi drámának a tapasz-
talatát és igazságát, amely szinte a gyerekkor-
tól kezdve az európai civilizáció rögös, érzé-
ketlen útjain vezette, a barikádoktól a lágere-
kig, az éhinségektđl az éhínségekig, a remé-
nyek fennsíkjain, az állatiságok szakadékai-
ban, Apatíntól Szabadkán , Budapesten , Bécsen, 
Sarajevбn, Prigrevica-sveti Ivanon, Párizson, 
Moszkván, Drváron, a Ráb-szigeti lágeron ke-
resztill Zágrábig és 17jvidékig, a böles đtđl a 
zágrábi, mirogoji sírig, đt, a csodálatos kinin-
dulбt, ifjonti álmának ismételt újraálmodóját 
-- s minthogy ez a bolyongó, nyugtalan élet 
$ínkб  művében nem a pillanatnyi lírai han-
gulat holmi futбimpressziójaként van jelen, ha-
nem egész opusának konstánsaként, mely a ka-
landos tragikum szépségével ragyogja be: 
ezért nemcsak hogy nem lényegtelen a kérdés, 
hogy tulajdonképpen melyik égaljhoz is tarto-
zik ez a mű, melyik irodalmi folyamot duzzaszt-
ja, hol a hazája , hanem épp ellenkezőleg, e 
kérdésre adott feleletben rejlik e m űnek és 
szerzđje életútjának a nyitja is. 

Durqpa kшlronéle széiіessélgi- és деФко - 
rein Simkó 1l5nvjnit éile гt~ben sokszor  faggat.- 

k,  hova vaбó, van-e keresztllevelle, ibele- 
~ag1á(szlták hannlsk+Oltt é4s va(lgdi .engedé- 
lyei'be, bumaskálilba, íцtlevelieibe, háboalgat- 
tálk, Кvrnazták; va'Pbomálsra, ny шliaükbza гtra 
kényszeгí.tették, 1é бs  ma, amikor egélsz éle- 
bé~ből 'kizáráilag tasak az maradit fenn, esni -
oak amеgvalásitálsálérlt 'ha:aszú ót ёvtizeden 
keresrdtiíl +oly á111haЉatosan гагре]lte a szen- 
vedés keresátjdt, iti. a sdk  izgalmas Rs időt- 
а7i1б, nhlbeltdtt kőte гbből ös~ieáШlrtt 'jampozáлs 
ти  — ma  az iтod+alamkritjkáfn'ak kell 
megáШlap>ltaavi forrásvilálgán:ák hazá јј ált, a 
h+orimomlbolt bdlyorgásainak iroda9mm élgbolit- 
јаа , hagy е  ти , 'a csodálatos Jciránduló 
műve láltszálag тlеуаФ1ародјбк  az ádőtálló 
kölltői iszavak aneghatározdtt nemzeti, föld- 
тај®, fiфozáf'vai-:eszmei kinеstáráčban. 

Sinkó Ervin  csaknem minden alikatárs'át, 
élete urtalsó éплtized+ejalek néhány puъиi- 
cjiszCvkai vrását k+iиéve, az anyanyelv'én, 
magyarul íaita.  Mint író, végig hű  maradt 
gyerekkora nye1vé11ez, noha polLglortt volt 
бв  'a  magyar drodalonn nyelvterii4eфén asu- 
pán élete ell гső  kélt évtizedében, tehát maég 
egy harmadáíg sem taatózkodoftt. Az 6 ese-
te ezek smeaiinit isemlчmikéqxp sem azonos 
Ganaadéval vagy Imesooбval. Sem pedig 
páá іzai hsnmerásémiek, az orosz emigгámeok 
„vбlеtЉeniil Brux 11esb1.чn szi.ile гtett" fiá гn'ak, 
Victor Serge francia írómak az esetével. De 
nemcsak eamđl van szó: Simkó еzétрirodalani 
rcnűveimek, a лegén,yіeКnek éis niovelllálkm'ak 
a aselekmбnye csaknem Кгплегнеl néđkiil 
Vajdarálg váraskáitbaaa ialtszádik,  az Apatin 
él.s Szabadka köдti vidék mai yaiiiakta kгir- 
myezePoérben, vagy padig Budiapealen (,a re- 
gбHydk közii,l  az  Optimisták бв  a Tízen- 
négy nap, s •az Edítéltek с . dтáfmá!i'a). Bu-
dapest egyélbkénit évekig lesz válgvainak 
mnegszálláj ,a, s nveam helverttesíltheti sem 
Bécs. sem Páirias, seml 1VI•aszkva; Slimkó 
ifiíusái~án•ak е  várasa a b'dlvomigálчak évei- 
ben az  eaYetlen дта¢avagimárlus kikötő  sze- 
rerќlt be. éo»TZCv. mnt A. G. MaiнnG- 
лál, a ari či trubadúrnál Zágráb a belgrádi 
bohémlпedérceЛг  бв  párizsii éhezбsek emig- 
rámrs ri:áv!Iatából. 

A sztálini osvsztlkák évelből иа1р, ma is 
egyaránt elbűv&lő  könyvébe,  a moszkvai 
парlо  1936 februári lapjaira Sinkó Ervin 
— lakátársára бs baráttjáma, Babelre irigy-
kedve, akít6l kiilönfiéle szel'keszt őségek te-
lefonon gyakran kernek kбziratdt,  6 pedjg 
záпt ајáбква  talál lrása2иal — feljegyzi a  

kОvetkeeőkert: Ёn iamoiba'n, magy+ar író, 
Szavj,et-Oтoszaтszágban ерраlу  lcevéssé 
vagyo k +bámkinek is szükséges, mint a,hogy 
f иlиsleges valtam Frnmnoiaországban, Prig- 
revá.ca — S^ гтен2 Ivanon é,S Bécsben. Nincs 
helyem, mert ahol volna —  Magyarország, 
ах  én Мagyaroпszág,om, a,z nincs. Nekem 
Babellel •ellentétben  a  nap minden órájá-  
bran 'e,rőfeszítést kell  tennem,  hogy  in  é д  s е  
higgyem .el, hogy 'én és атгГин  én csinálok, 
az fыösleges, valami,  ami társad,alиnд,lag 
olynlJin'a érdektelen, hogy legjobb 'eset- 
ben csak +többé '!cevésbé еltűrik mint kel-
lemetlenséget és terhet. Ёs három nappal 
élőbb, éjszaka, egy  nap  múltáln, anilkor 
„kkit sültö гát a nap éбs дlиад lн  'a hó", u,gyan- 
е'bbe a naplába ,beíMta talllán a legmegrá- 
zább suondastdkat, melyeket 'ifjwsága váro- 
sa utáni еmosmtalgíájá гban valaha  is leírt: 
Budapest! Valtaképp sosem isnsertem! Vi- 
déki fi,ú, Szabadkán sietv гe vonatra ültem, 
hogy segitsek Pesten a, fornadadaтnnak. 
Húszéves roltam. 8 ihuszonegy, mikor el- 
]roagytamc Pestet,  is  egész életem muind a 
mai  ‚napig annak az agy •évnek  a folyta-
tása ев  ;köиetkezmímcye, melyet +akkor ré-
gin  Pesten éltem át. Ет'lék, mely ‚nem 
eresztett és nem ere ѕzt 'többé  ii — s е  
¢megátilapíltáshoz rö,gtöm hazaáf űzi a keserű , 
kiéltkedő  т'от :д'а!t'olt, amely  nem egéisz,en tíz 
év пииlиа , míultán miegrögződöidt a felisme- 
résében, sorsdöntő  lesz •toválbbi élеte szenm- 
pomttj!ábóll: De ha valaha viisszaппehetnék 
лпед  oda, vajon ott a, mari мnмгgamma.l in- 
,kább otbhon eoL'nik-a, mint  vagyo'k most 
rkit? 

Ha az irodairnii anti  nyelvi sz irodalmi 
hcxvartarxltozás döntő  ttényezője, пnárrpedig 
szinte kiv+élt ell mélllkül az, akkor Simkó  Er-
vin kiz'áráilag magyar író, egész éO,F.чGműve 
pedig ,a magyar irad'аlот  szerves rósze. 
Е]6ső  mará'tá1 az utorlisóig. De vajon nun a 
ritka kivéltelek közк  tariozik-e 6 is a nail-
vi?  Mert ugyanúrgy, ahogy 1939-ју, Jugo- 
sztáviiába való vélgüegers atköilbözélsévg sztzb- 
jektíиe kizáa'ó1a,g magyar írónak baa'ttotta 
nnagáft, vajon az 1945-ös zágr.áfbi гletelepe- 
dgse áta — amit megel őzően Drváron  in 
a жажоти , га  Ráb-szegeti lágerba kerii'l, 
majd aktívan részt vesz 'a népfelszabadító 
hálboríтban,  szocialista forradalmunkban 
—, vajon  1945 áta ugyanígy, s  nemcsak 
delklarartíve, hanem иaLásárgasan is nini az 
иј  lakhelye,  Záгgrárb írájбnak inzd-e mva- 
gá1t, sőt iaz egész оrszálgénialk ;is, amely e đső- 
kбrxlt biz+tosírGdtta számára mindazt,  almi- 
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hen aгldig aahalsemт  ио0гн  méisze: a bdz6o¢vsá- 
got, az élnáélat , hogy  6  ds sziílséges, тетт  
fölölsdeges, az'irod ~ahlmi anűködéls leheftőlsé- 
gét? De ha aтvelllőzілik ds е  azwbpekth azem- 
panfđoit, snRily egy dradallnvi anű  hovaiba2tto- 
zásának ane hat 1azk оn áФ6aWálban még -  
iadsak rn еda евјdй , иiltalthalba!tlam anarad a 
rt]ету, hagy a llegújaibb horvárt drodaticxin 
Фémyeggesen srelgényeabb 1ienne Sinkó haí кz- 
évá (1945-4967) aktiv és gyii,meaesözб  Бп+о- 
dalaгui annxnkálsaálga néCküd, ia an űиdk avél- 
kfл1, anedydkelt ez 4d6 adaltt anggíatt, mvás- 
réls~t  pedig  иaksálga+a és hdtdűќ1gre va1- 
Шa¢va, ha Siinkó z ildбbeli пnűпneгből mem 
dnaшьaaз ~ánik !ki azokait az tiгј ,  igen jeldegme-  
itea és esztéltikallag fonitds a]keerituaokat, 
aarvelyek а  szudдjektírиe harzátjámak vállazz- 
~bolút hon.плált dmolda7uni köamyezelt ,közveшen 
hatátsáaгak егедт +еагудг  vodlbak. 

Mi idvelükemi+k mтdmldebhőd: az a azvm~la 
IköveЭtkerdtelUds-е , hogy Si гnkó iErv'vn ¢nagyar 
és horиált ímó  is, hagy íimadadani nvt гnkás- 
sálgánlak kb. ie!lsíí d~dt és fé1 éин!теде  a 
magyar-, háltranтaradlt több mint d~éit év1Gi- 
zelcle ped:ilg a hіomvlá)t vradaNamlhoz rtant6aiJ!k? 
Az köveUkezilk ,е , hagy íпne, а  ХХ . száizad 
etgyilk iéderfiгггűvlélb'en d шsnvétt öisszeata ФáOkozott 
a deélt fö!ldrajzidag szoanszédos, di  az egy- 
k,ari, kömös daltin huanandzmus ólta tel јesen 
kuüd{iavböző  iimddia2am, vagyis  Edgy anegis- 
méftlődіitt, дттптат  и ј ,  ic1idJkaiijiag isokkal 
össze.td6teъtb formláiban, Zininyi Л2'Ykdás ese- 
rte? :Az Шlуептети  ké!rdéseket a szőrszál- 
haisag 1tó eDllmцtléls , kaltagor.izáflйs é1s ti- 
fiudlálbáls azáfndlékábad а  пnélgtdlensélgig lehet-ti

e haitmoznY. Azonban az dflféile, д~отра - 
raítivilsfta azdll kedésre lbuzdd!tó 11dé11d ё- 
sdk ibőbesméldűségiiikke(1 ветгг  twdaválk !tú1- 
~гaгbvdgnd .az iabapiиető, iavdnkalltan sтlkeр'ti- 

'küls d~émdést: иајот  m•arn tfiéllejltettűk-е  ii  
Slnkó ErviYi áтададт  k  i-ink  ka- 
Ilenriivrnli kiel!táasz/bálsa К&zben = a kertté- 
asntáls lközben, medydt Iklébsélglkívüll védeni 
1е)hdfiné írrálsáibál vdtit azáimas iidlézeibte(L =. 
hro1;Y  korai és Ikései ištióпrеg•eilt, anhпidesvneanű  
ki.illörrilbözősél~!ik eldieiniére ds,  egy йs u~van- 
azon ikiévz rvte naplima; іиađikánis. köny- 
nyen "fedllsaYVetihelt ő  kérгíráissad? Egy és 
nigvam•azon п+дjpngáls, é йв  iugvaпvazon 
iszoцrcnj, egy érs ulgyanazon иyuigt6adanaálg! 
Egy  és rwgyanazon !hitt,  v gг 'гzt, eltilka, 
eвtitéltika! . 

A csodábwtas kiиránadrtuló " тгиие•i fоФе  a 
fenttek еИдетéте  is egy ibálgаs égbolit  borul, 
Igen, nivé1g11sásak dléftezilk egy neniJzeti haltó- 
a+okom kíviili, eФélglglé tálgais haza, iahál ez 
a ти  a  magyar  és hdrиált akcantwsaival 
еgyarlánit aтvegiém, amedyhez itwlacjldoallkép- 
pen arillrcvdenestdil, jeMiegzelteasélgеlvdl éfs е1- 
témftпnonidáaatiпnall iegydteanben hozzáltartazik. 
Ez a  aki,  bármedy nűfajáróll  vagy  ke- 
lletkezéaé іidk bárntnely •iidőszaká гál  legyen  
ils szó, a ni~eltzsohcánusam emelked юіttről, 
a 1boШsr~tojiian lvsteиkea еsőrőd, a hnamaniis6á-  
~ат  enclklbapédükusróll, századunk farra- 
r1aiгni mтozgáaai iuei.duis moradilstáj ámak 
ezen  gyslélgles műve — meily egésaélben 
¢vap!j áimk Hmalgikws dnde¢naxvái fe Фveltéisénék 
és fce]fedlélsének van azenitdlve , is anaradék- 
l6adaavud, az első  soгltód  az ufbodlsóilg aaniga- 
zaádlt, a Forradalom és az Ember, az  ember 
éis forrad 9mvi Alma Iténnйljálnak vizsgáгla- 
!tárvad — köl!bőn asúdsaіlvaü és лnuЫiicista he- 
viérvel aniuуderve!k e1йtt a vi11á1girodadoan ро- 
di!tilkatilaig és anaráddaan •aavgazsád!t örölksё- 
géhеz  tartozik. Itt, az гацбет •т•acionallslta ég 
alatt, a vi11á1gthшm:ánuaгг  ÍIj Napjárál, aпкál 
a napróll . йФmodazó ég alatt, amelyben az 
ember  az" eanbextndk  aim  lesz többé far- 
kasa,  itt  van  a . termékemy hamáj a Sиnkó 
rcггиплеаие lк, melyben a еzuhjell:7tív dirízisek 
priznгáјáról, nikitt egy fényes tükörr ől, 
~иiaszaиerődnek ezen állom tisztaságáért 
folytatott  harc bogai , k'vrarizaládaak a 
anegvailásírtás rögöa útjának összes bukta- 
rtói. Itt, a .tálgas, ha гtámtalan ág alatt, anely 
a  diizentkdt]enc éves  fiatalembernek Oikltáber 
dri.izélbem mutá6ta meg mvagá Јt, vörösen, ár- 
nyélk nк-0küd, fеддтаtІгпггl. A иérgtelem ho-
rizont aliar6t, mely anyáisam гие  all  tudja 
fiagadsvi összes puber6áskomn izga1mát _és 
ifjonti azere]mélt — a könyvel іеt és az  em-
bereket: Petőfit  its  és Adyt is, Tolsztojt 
is és Nietzschét is, Dosztojevszkijt is és 
A,nafiale France-at ris,  a talniudet  its Is a  

1>iiьtllгált da Marxot  is és Bakuayiait is. нa- 
ltámtadan ég —  kalandos ultazájsok ígerete, 
faji és nemzeti лezerиáltuanokait nem is- 
nтerő, agy viláag, melyhez nem kérdкz'vk, 
honnan  8ssz, csak azt, bogy апеате  tar-
tesz: romantikus heznuagdliaz, csll Ііarg-föld 
a dsildalgok köztitt! — Azonban a irajongás- 
itód ittttasUit еиа•ора'i éтitellarnisélgi -n,em,zedйk- 
nek  ez az а>bnámdzója nagyon hamar fe1- 
Wsmeвi, hagy ezen az élgem  is  vannak  fed- 
hök, vélszjásdóaik és hadláЯhozók. S  bogy 
az emberit a jázan észen kívül sem  a aia- 
joavgáis,n,ak, isean a  hitnek  aeni szabad el-
vakittania.. Az " élxp hogy csak тт•egisezdeitt 
rajaгvgó énR1k nagyon hamar tlmagikummal 
é1s groteszkikdl órгmyaflt dn+ármai plrbeezId -
dl  a4akuuPt. Nagyon hamar, de mklg+ls tú1 
későn  ahhoz, hagy S'vnkó teljesen fe]aza!ba- 
dwlh.atna igézeté elól: a csodáđartóS lcirán- 
duló laaltásá¢1  rabja marad tulajdon viilá- 
gán I'i, ifiómlti élтnényёnek, köbtőd ádm,áaiak. 
Egyszer Moszkváhan, sajárt. £ е'ljegvzése sze- 
ацтгн, Babel ezt mondta neki фrйfálsan: — 
Hanem, " Ervin Iszidorovics, hogy vaba.ki 
Igy halmozza  a  lehetеtlenné.l .behetetleпebb 
ađtr'ubrutunпalaat, mint ahogy  art  maga te- 
szi! Ma  gуоґггьа k  lenni már magában is sze- 
rencsétlenség, de ez még- valahogy meg- 
járja: Magyarnak és zsidlпr,wk lenni, ez 

azonban márr kicsit tödтb ,a soiknál. Ma-
gyarn

a
k és zsidáruwk és korn.inwnitsta rrnaa- 

gyar íróruwk lenni, ez valósággal perverzi- 
tás. De 7rua .magyarnak, zaidának, koinm.u -
ii-ista magyar írónwk иis hozzá jugoszláv 
dllaiiupolgdi'ricsk Menni — emellett 'a апеу - 
boldag.wđt Sa:c!гег  Mwsoch j;antáziája egy- 
szerи".селг  árrówtUam  kis  pi'ncsцkutya! 

Az eШkёvetkező  нагоагг  évtizedben S5mkó 
Ervin  neve és тшие  körül felhaдпnozádnak 
ni-Is  „dehe6eitilennéd dehdte гtdenebb", arIg  vi-
Lzélyesebb, n ёtg vйszjáslóđb a>btribwtuarnak 
is, egyelseknek  ezek. köziil nynlit vagy а1- 
cásdtt amanaéana lesz az ex+ed гnémye, anedy 
a1dd Slnkát még .a hadád  sem oldja fel, 
azonban  6  éppen ezerből az egyrnlisnak 
gyakram іе 1ег tјтю dб  aftbribultuinokbóll, az 
apró bizto2vsá)gok ‚nilltglJban kíailakullt hely- 
zertéіneak ,,perverzitáfsábód" aneríftette a sza-
vakhoz, az ádl!álsfog0aláaálYvaz sziiksélges 
erő t. Az olk+táberi forradalom igézerhélben 
Budapestet szesz-csak azérlt hordta szívében 
hazakInt, . merit edit  'tölitötte iifjíusálgának dz- 
igalanas évéit, s  ott йФte  at  nagy és soatis- 
дот ltő  гszerélгnét, hanem azért  is,  mert 
aYVeganámтorasűbotta •a  magyar forradalom 
hazikádjainak a diiize, a reanény, hagy ezek 
a barrikádilk ,az egész kozmapolisz új nap- 
jlának hajnatiált jelzik.- . Sa,jált áiLmai ni-ig- 
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иar]ólsu'lámának vшnrad'atát.  De 1945-aben 
mniéalt rnarad't ez га¢ iпntemnacianali,stta Záig- 
málbbaa? E döatésénelk egyilk aegfantasabb 
kampoaemsét Az цго  önmagárál (Рггас  о  
sebri, +Р¢vp+aиi•jeftlke, Zagreb 1950.) с . гкУидд  
jegyzetCébea fedte fea: ~•s moat  irni kelle- 
ne, ímгi többet, mint bármikor, írnti a harc- 
ról és а  h.ősдkről, az emberi meL вgségről 
ёѕ  nagyságról, mrondtarrál, amít ebben az 
országban dátbam ег  nap nmap után láeak. 
Se nem тг'cndennapi, se nem tknesi az az él-  
mény, hogy az ember a negг~edszázados 
lwa,zátlanѕág utaa hazára Фа1а•l, egy а•nszág- 
ra, amely Фestтaérieзen harcosФámsának fo- 
gadja és brizGosítja számá•na +azt, апъ it ed- 
dig hiába  keresett:  a  nagy megглalás2mlá- 
sх k, de .még niagyabb oé+lak, még nagyobb 
feba&atok hazáját. Tudimtában vagyoJc sze- 
леповетпек  és tualatában иmg јоk annak, 
hogy ez a szerencse ikötelez. Ez 4cőteles- 
внед . 

De гаb aagarлaáillt ikűlitöi szavak •imtemva- 
ćiotaalli>;чна  hazáj•á+n kfvül, mellyaek ltásg ho- 
rizomtt~j alit S1nkó тиие  is taváb+b tágítj a, 
9+ébezik  egy szűkebb, bátr mimd.kát uvaraшsti 
flker,ednka lényegesea itá+g•abb, .goadola'bi кот  
бв, ahava 5aakó műve smervesen beletar- 
toz!ak. Igen, Ikifејezёséuvé+i, gouvdabaiti aklímá- 
-jáin•áI fogva  its  a ти  jelenitős komponense  

a aagy, t'öbbnyelllvű  Iközélpewr6pai iroda- 
lomnnak, атеау  fkJrajzi(iag Triesztttől 
Kr•alkkáig, ,Práigátó1l, Béc ~dt'ó1é6s Buкlapast- 
њö1 Ѕalrzbuкlgitg, Lјиь jаnáig іёѕ  Zátgrálbig 
rterjed,  s amely ebjecs lkivirásgzátsált éрр  a 
határalilt képez ő  Csátsпámsálg fealbomaásáuvak 
elбes+tédéa érbe  meg, a feiDbanvláis elпeslt>е- 
jén, a+melyhez ennek az arodaaomnak ( ед - 
itehelbsélg.ејseыbjei !bevékenyea hoz<záj+áru.1- 
tak. 

Tehátt úgy katai Sdmkó znűv+ét, akár rész- 
д,egeslen ,is, tbármelyik uvem>¢elti irodaaom- 
+hoz, .a magyarhoz vagy a hanválbhoz, hogy 
elközben aean пvéltálnyoliduk egész mumkás- 
sáeáa•ak ikкtt alapveitő  fi ѕvіdkt — ez 
a  m{i önk+énуss megoaonacíltábált j гelentteгvé. 
Ha Simkó Ervin 1945-ben •a rzágrá+bi iro- 
dalnvi köп+ökbem aean bukkan rá Október 
dniternaкáic~malizmusátrvak anfYi+doniadrkus 
elemeire, valamint ifiúsága közép-európ:ai 
áramavavak a zá ~grá+bi •aLkcvtálégkömbem még 
mindig  eleven  lehelettáre, aКkar  csakha-
mar i+digennek érezte volna гnaaátt a 
Sldeme ialaituti и•árraslbam, és nyilvám  soha-
seen  vaaósult volna meg •a gyons, spontán, 
alkotáisbag гtemméskeny ké16o]r3ali egynvásтa-  
találás,  amily a¢ о  rászere ás a  horváá 
Irodalom részére is egyaráat gyümöaosö- 
zđvé 'vMlt. 

1945 tavaszi mapjaIban Sinkó Ervin csak 
egy vaut ,az ezrek köziia, akik hásború ѕ  hon-
ta+ianl!Đéat, rang nléllku]d paalti¢án egyenru-
háiban az léipp hagy vasak fels¢ahaditott 
Záigmálb аa falbјѓn taislttdk magukat éls te-
ttő!t kerestek a fejiilk fölé. Кinveriiit, fá-
radt, már esa kisem ќ t ven koruk ember,  ar-
cán m ёlly ráncdk, rongyos ttamiisznya  a há-
rfaón. Talán anáг  ráég el  Is  csüggedt volna, 
fia nincs mellette parányi, energikus és 
okos felesége, sokévels bdayangásámak hű  
követője, +gyakran az alapve4 ő  imipirácó-
ja és egyelűlen publikuma . Ha đ  nincs áa-
landáam anеИibe, Sinkó (sohasem éri el 
Zálgnábot, rég nyoma veszel@t volna már 
az európai űbbalan utak egyikén; nélküle, 
szó szerint éaгbиe, éhen halt volna: hisz 
semmi máist nem .tudott, csak írni, inni 
kézimasbokatt, melyékelt senki sem akar meg-
jelemltetni! Évekig еnuvelk az asszonynak 
a szuny keresettéЈbőa élt, •aki írásra is 
bumditoibta, mert hallón az egyetlen, aki 
őszintén hlsz Sinkó itehеtaégéiben, gémdu-
szálban; +a budapoati napok ifjú forra кbal-
tnárnő ie іѕzіїkѕйgьбІ  és іаikаlоmаdtйв  már 
évek álta orvos, ápolónő, tittJkáltmő, társal-
kodónő , műforditó vagy +gépüránő  volt —
Becsben, Páxizí~ еn, Mrosmkvdban, nehéz 
emigrációjuk megannyi állomásán. S kbz-
vetienül mindezek uitán a :pokoli poigá>r-
h:áloгú+t is — ,melye a számvára még min-
dig Idegen, vadhal haltárazott és merész 
nép folytatott, a nép, mely kisz•abadíltbtta 
őst a lálgea'bál — f őtg ennék az asszony-
nak Кöiseönve úysta meg v!sгbnylag símén: 
a рamtizánorvasnő , +sai+ált feЛeisége afféle se-
gё d:iekénгt és baráњjakénit. Igaz ugyan, 
hoev Sinkó a maca egyen lehetséges 
módión lerdtta h.ládátt: addig megírat ek-
kor Пvéie. természetesen, kéziraáb a heve-
r5 (kélt fđművбэnek, sz OptiirtIstdkna'c és az 
Epe/ Lepény rцgényénеk ez az 'asszony •az 
egyik kö pra ti szenepliйje, de vajon ezen 
kívill is, közvestve vagy közvetlenül, 
nincs-e бveгlгe minden, igen, mvImden más 
műve is kapcsolatban? Valóban, Sinkó in-
tim aФkatái egyéniségének egyetlen, vala-
melyeelt is smeri őгz Кaman+eП tálboma rés eaem-
zбje som kerillheti mn sohasem lelt a 
b,álbor, parányi assenyt , aki — anriután 
vé+gigj átszo tlba Sinkó +letéten a sorsdön đ  
szereimet, önleplezően révekig neki áldozta 
magát, s 1967-ben, férje halálával elvesz-
tette a további létezés minden értelmét 
— csupán addig él még, amíg gyorsan el 
nem rendezi Sinkó kéziratait, s ekkor, 
még ugyanazon év tavaszán , öngyilkos 
halállal maga is utána megy. 

De, visszatérve 1945-me, mis g huszonkét 
érv áaa eaőttük: hava, merre? Térjenek visz-
ma  közös :ifjúságuk válrоsába — hisz Ott 
már nincs sem fehёrntennaт, sem Horthy 
—, az anyanyelv fő  átrasálba, Pestre? Azon-
ban ;Sinkó nem vonta-e kértségbe ezt a 
v sszatémést mi g 1936-+bam Moszkvában? S 
nem Seltálin katonád, Szltál!m rend đmsége és 
vakaras-né(pisбge van-.e most Pesten ural-
mom, a magyar forradalmi еmigrбoió rigo-
гбzus, 1936 éls 1939 kömöitlt+i asisztkája ma-
radбknak maradéka, azon esisztk•a •mara-
déka, melyet Sinkó oay csadá'latоsam meg-
úszott 1936-ban? Tehát — err ől majd ké-
sбbb: most legelőször is feltétleniil el kell 
helyetikeduviök itt, ebben az 'Ismeretlen vá-
rosban. Legal íbbis ideiglenesen. Egyéb-
kéntt Simkómét mv g évem is demоbil•izáatá'k, 
az öslszes készirat pedig, két 'hatalmas, pa-
pírral és könyvlkkel tömött láda, valahol 
Lilkátban  van  elásva. 

Igaz asgyan, hagy néhány zágrábi cím 
orvág Párizs бta Sinkó zsebétben van, s 
megismlent néhány zálgrábit •a  R611 -чsејigeti 
lágеnban , néhányan meg a gaatbizánoknál, 
Ismeri, bár felszínesen , soikszar csak név- 
ről, •a váras irodalmásrait , Drváron, .a fe-
lesége segítségével , aki az idő  fájt sokkal 
jobbam Ismerte a horvát nyelvet, minit ő, 
olvasta a „Peč att"-dt, Krleža közvetítésé-
vel pedig •annak idején, a •háború előtt, a 
„Noviagti" c. napilap témarovata közöllte az 
Első  napom Párizsban c. SimkóлvоvelLlat. 
És ez minden! Kevés, sokkal kevasebb, 
mimet bármelyik Idegen várasban volt, 
ahova addig a hideg sors elvetette. Vajon 
Itt az eddvglméa is nagyobb !lesz a sötét- 



24 

ség, a ib:écsi; anosz јkvai  is  párkmsk elsz'ige- 
+telltslég  is  ha1'alas rcnalgáaiyo ѕálg örnyűsé- 
ges téltjénél is ziagyobb? мdndenü!Gt a 
magába6áMtság bűvöis körek, a legkorálbbi 
gyeraxiekkoa+tóll, а  sШélels fiodyáisú Duna me1- 
iet1t tölbtött rélgk, apaltiaii napolktól; a Spit- 
zerék  p  аа k1is osaiád'jában küzdelane- 
sen fepis¢nert éle đtbkttlkok és felfedezásek 
dкiejéltől kezdve — vёgig, ennek az idegen 
vára~iak a kemény 'aszfaltjálig! Valájában 
akkor кетЈдд !it  isii,  aantikoг  először írta  ii  
a Simkó Exдnkn íród álnevet —  di  bis egyál- 
ltalbám ktxx1emes élet volt-e ez a b'izonyÍtalan 
еигóра4 vándorlás egyik várovból a та- 
silklba, kémilratokkal ibömöfdt ,bőrcöndökІkel? 
~is hava mollt, mi,utám sz lianént áltvihar- 
zodit liá7yorú  is  ia lálgerdk mvegrilbkíЉatlták 
rokanaiaiak, barálbadmak, 3sіrierősekmiek tá- 
barált. Fn nem egy vagydk, hatan Lalkoz- 
nGk benпuem. A bátyá пn, az öcsérm, ia hú- 
gun  — +a lumloфtak. s гаратг  is  дпуат , 
iktiket megöitelk. — Száz vagyak, Száz, 
száznál  is  іtёььеn vanndk azok,  akiknek  
arcábia waéztemг, 'kezét fogtam s  akik  .ne•v.e- 
тгеп  szól'vtottak,  q&-4k a saját hangján. — 
Ma ivincs arcvúk , !kјezdik, s hangjv иk sem 
ѕzólit többé. Li`;s vгevidkeí  is  márr esak én. 
tudoim. — Szavad9aat haliatomг, helііettii:k 
beszélik. — Az igaz szát szeretem, m:eg 
Ocel,l találmxxm az igaz azavatkat, hogy ei 
‚Tbi vasz'vtзeпn muagamvat  is  azokat ,  5)JCiJC 
velem ,egyiitt vesznetk. ( Čvodesпn izletnik.) 
Fáit asakug•yan иkgl6gesem bezárultak eMt- 
1te iaz ajtпk,  is a lá6aliból; sbпtslbársnőjz 
mimdеm álldozattábál nem maraid más, csak 
azok a ládák az olvaatiatta Чflan ké6imalbak- 
ka1, is feledésbe merült ifjonti, Ady és 
Nietzsche árnyé'kában írt !s 1916 -ban meg- 
delenitetett versgy"uj:temén.y, az LEjszatkák 
is  hajnalok, meg sz 1923-ban Bécsben  ki-
adott kőtelt, A fá•jdabmas Isten, valamint 
béa5i fdlyókraltáaiak, a Testvémiek a спк- 
kel — nem marad más , csak ez a rág 
elf  еіе tеtt, rélg túllszárnyalt hagyatélk?  Ez, 
és az a párc összefüggesбeЛen x+egényrésmlet 
meg nkhány esss де  a párizsd Monde-ban és 
Europe-ban s egyes szovjet folyókratokban 
— е  fragmentáris, efemer, vajon csupán ez 
lesz-i  a csaknem abиeméves balyongá ѕának, 
egész édeténelk vég ѕő  егедтепуе ? 

Nyi1t marad  a  kérdés,  vajon Sinkó ösz- 
Itvnösen mеgérRmte-е  már ezekben az 
elsđ  zágrábi napdkban, hagy az álbamdóan 
kínzó, fenyegetđ  kémdésekndk .ez a szöve- 
иепуе  ерр  itt, s mxeghazzá igen gyorsan, 
fel fog dldódni , hogy đ, aki valójában 
már harminc éve író, ерр  most 1ер  a 
nyilvános ir dalmi élet küszöbérce, a itkmy- 
leges kidulás úta,ára, melyrđl évekkg áb- 

raindozatt. Pedig csakugyan "igy volt. Ez 
sz akarata elllLenére Ahasvémussá lett  em-
bar, .a  szocialista szeLieannek  is  gondolat-. 
nalk liz a fáiradiha гúatrLan lion Quijate-ja 
ezekben  •a napokban abba a vánosba csgp- 
penit, amely halád  sorsa marad. Ez az 
örök hazátlan, miurt,án .a viélertien  furcsa 
jábéka a környezetiimkbe velbi, itt  :talál е1- 
‚nastltgbt honára , nemicsak, bi6tas i бetőaP, 
hanem, élebóben elótször, szilárd 1Galap гa 
дв. Mond~aФainak  is  áĐ¢nadnak: s6kláaкl ta- 
iliajára. A anwlt lázadnak lgyümdksed, a lá- 
dákba ttömöbt rcégi káziraltok mott ebőke- 
rü0bjelbbek, feIDtáтw]t a lehdtaség, hogy f,ar-
dv1tásban, véglegesen redigálbva kpbépjemék 
addigi iismeretlerisélgükből. S6iikség volt 
ú;j kisixatdkmra is. ' Végleg tovartűaiit az ddő , 
amikor eigyméJhány olиasópának tbuzdító és 
ibáltoríitó sDaјvisтal kellett magát fenmtbarc- 
ibania az alkobáf riaiisefk órádban, amikor 
kéltsélgek kmibáicsaLbák önnön tehetѕбgéibe 
vetett Ihlitbиt. x"uLlöavben is mik voltak azok 
a b.го6д 'ntások: mégksсsak szavak, mбgha 
Olyan emberek mondlták  is  kii, vagy íxlbák 
is le űiket ,  mint  Romain Rollamd, Amdré 
Mallraux, Franz Werfdl vagy Iiszaak  Ba-
bel.  Szartпak  voltak, melyek ama kélpesí- 
tёbték, hogy fiuidolklókéaдt a fels6ínen ma- 
radjon, bogy 61 ne merülpőn а  viharos 
éijszakák idejlém, inast  .pedig,  line,  itt  van 
a rágván lehotősrog ,  lel lehet szálpni a 
hajóra, mvelynek vktoaĐ,áit a forradalmak 
szele feezíti. Felszáplihalt а  bajáтa, mely иј  
kilköitđk felé  siklik. Skmkó Ervin most 
érгmte iélіеbében elđször az alkotói őrömet 
s  iast a bizbomsáigót, hogy egy környezet- 
nek iszüklsége van rá. 

Fiatalos hévvdl vnk magált a anumlkára. 
Pár'huDamolsan  jelenteti meg új, többé- 
kevéisbé ad hoc jdlegű, a pibban•a1t dgémyét 
szd7lgáló pulb4icismtilkai írásait, és гégebbi, 
a  jelenlegi álaásfoglalása és ízlése szerint 
red'iga''bt navelláшt és it,amvlmányadlt. A rcégi 
is új. liézirataknak е  párhuzamos nnegje- 
lenrt;ebése a haláláig tart. Egyeseket meg 
sem áradott jelentebni, ezek a Jugoszláv 
Tudományos és Művé6szeti Akadémia lro- 
д•almi és Színháztörtémetk Imltézefiében 
posztumusz kiadásra vámiak. Közltii(!c van 
a Drvárt napló is 1941-42-ből. A brosú- 
rák. kömyvek. folvó 'iraibi oilakek és szíaik- 
kritikálk puьІlilkálása xnellelht szerteбgдzó 
Itársad •almi kűltuгál 'is teиélkemPSé;get felt 
ki: sokat utazik, előadásokoat tart Hoгvát- 
ország- és Jugoszlávia,szeгte, övé a döntő  
szó egyes vi'tákban, bőv'ibk ismeгđsk •körét, 
Т~а1е?rnkzád, fOlyóiratok hársszemkesъtőie. СТј  
Ibarátol гa  is  iaalál. S6iiaite elsđ  zágrábi 
napjával kezdődik s a haláláág tart a barát- 

sбga Miroslav Krležával. Mirosbav Krleža 
személye éз  műve. olyan felfiedezкst jelen-
tett szárláma, mely ta¢lbásan negvgá цte. 
.Kie~ra művébe merülve nemcsak egyik 
legjobb mai kammenibátогa (lesz; intenzív 
kimёnyekзΡnt ez .a anű  es¢lköuдé  is  vбlпlk az 
öt köгui vevő  nemzet világának anegértk-
séгe, mLagé гіé sére és megvi agitálóm. Nem 
nehéz dptalálnk , mi vonzatta Simkó Ervint 
MirasU a v KiĐeža személyéhez és művéhez : 
hisz Krieža művért is, amely ugyan a szü-
iőföldbe gyökerezik , annak legszuggesztí-
vebb lázadó hangját kápvisé7, számos al-
katбsálban nem az ialteamaeionaldsta Októ-
ber paábikus iá Іma ihleti -e, s nini az em-
ber és itörténelem !tágas Itémaköгáben ma-
zog-e 6 i  gondOIЭЈti szfléráljáibam, a lelglk-
nyegéig nem a jelen elkötelezelbtje-e az ő  
műve is, mimet ahogy Sinkó is arra töгeke-
debt, hagy iaz öиé  is  az legyen? Nem a lá-
zadó, ieltent&teldben gazdag lélgkёеіi kбzáp-
euróoa 'i Irodalom ,agóniбjálban fogant-e az 
ő  műve. i? 

Múlnak ,a mumtkaévdk , s az elismerlések 
san maradnak el. SmвКÓ a Jugoszláv Tu-
ddmányos ós fVlűvélszdti Akkadémia tagja 
lesz, Is .az öxöfkös pária a könyveikn ka 
palbt honorálniumdККad sokkal többet érde-
mel ki, minit ,az orvosnő-feleség: 6imkó 
háromszdbás Ipakása a Pl елdk va 2-ben szá-
mos, kiilronféle nemіzedékből való barбt-
jának lesz a talák коzóhelye . Jömaiek kiil-
földkek  is,  barátok a régi,  pest!  és párizsi 
napokból: legutolsó vendége Tnzaak Deut-
scher lesz, Lrev Trodkij жmgeniózus élefmajz-
írója, az az ember , aki Sdnkó halála a1-
kalmábбl félórás хnűsoгt taxit a londoni 
гádiбban, majd ugyanabban az évben, 
1967~ben đ  is meghal a római aszfalton. 

Utolsó húsz évében Sdmkó többször ЭΡ б to-
gat el Budapestre . TaLálkošik sok, most 
magas pozíción levő  pajtásáva9, barátjá-
val és harcostársával a magyar karműn 
regi napjaiból . Mikor kezdett eil!távolodni 
itđlük? Még a bécsi emigráns barakkok-
ban,  véglegesen pedig Mosdkvában , kii! -
nösem azoktól, akik majd a Vörös Hadse-
reg győцte5 menetérnek legvégén térnek 
haza. Az a Lány, hogy most itt, Pesten is 
ismerik és elismerik , bár csak haligató-
lagosan , s hagy rákerült a mai magyar 
írók hivatalos jegyzбkбгe, ez számára most 
már nem alapvetően fontos: van hazája, 
ott akar tenykedni, nincs szándekában új-
ra feloseгélni ! 1959-ben az újvidékk Ma-
gyar Tanszék vezetője lesz, de ebben . a 
beasztásbam kifejtett sokoldalú és temme-
keny tevékenysége ebemére sem hagyja el 
fő, zágrábi lakhelyét . A Sljeme alatti vá- 
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rcos irodalmi é1eЉélben kiemelked ő  s¢emepеt 
giárfszi;k. A áágrabd „Piar'uпn" egyilk lečgaktí- 
vabb munkatáx>ѕa é+s a szemkesmtőkoiИég.i- 
пamnak  is  tagja a folyái таЉ  dncluLásáltól 
kemdve. Röv+id beЉegs~g •u(bán 1967 mámcius 
26án hallt  meg,  a теlа!tíve rtiиld idő  ailaitt, 
7átgrálbban és УЛјплгде +кет , hos+váNul: és m•a- 
ууатг .>а. pnxibШikálLt műveinek valóságos kis 
kö¢iyvЉáráЉ  hagyva maga után; a nullái, 
ahogy ezt Ia gyálszbesaédekben mondand 
szokás, e0magadoцt egy á11ba1átnosan, nem- 
asalk  a  hоіі'vt-, hanem a dёіlszlárv irodal- 
7nakban is eltsmert  nevet.  

TemmkszеЉе8еп  Bmn!kó +éiletú~,j a sem volt 
mindig mózsáls ieJkbin  az aatoisó, ерр  hogy 
osak vázolt években, nem  volt azonos egy 
+ktinnyed, idJlllilkus, kríáisektőt ks kéЉelyek- 
Љо0 mesites séJtáиal SZ h,suneretд enségtdl  a 
diasbsélglg.  (Hisz Rnélgeлedmónyben a hajó- 
nak sem volt ibeКёs az úftj+a, melyre Sn+nikó 
1945-ben kérгirataivad ás áilmai +vad. fellsz,álllt; 
a мonaflon, melyen haladt, akadtak selrlők, 
&v&iyek és vesáélyes и"vzesések  is:  a 1е- 
giényskag úу; volt, ilyen hajázaásma fel nem 
készülЉ. Az é1g ko¢rnor felh.ői v'vha•rokkal, 
zálporolkkal, fenyegeЉőzФek, a haijót.timések 
sem voltak kizárva. Az az ember,  aki  Ii-
fajta:  Amiben hiszel,  akit  .szezetsz és ami 
дмсуу  — mimdig roe+szélyben v+am,. — A,mi- 
b.епг  hiszel, aJkit szeretsz és ami vagy — 
azt đsnuételrben meiatewed  kill  +a asüggedés- 
től, báacattál, a ,kérrlések buja  Iii  бѓnјаљtбІ : о°nrrcagadtál (Čudasпi izletruik) — ez az 
ember nyilvám nem •féit, de tiugyanakkor 
biztos az is, hogy 1tölbbéives fomradalm:ári 
éll,ebének ёsiszes rtaaтaszftailaФa sem segftett 
neki Iáú4 sokat +a délliszlá+v szocia ~r.'sta, tár- 
еada ~mi és gazdaság:i аЉа 1а!kulás еђ~.о  naro- 
jaPnalk krs é+veвnek dramat+iknas ell гiienttértei 
Кözeoefhte. 

Mi,férl ,e valáságba •cxsiilppeдцt Sinkó Ervnn, 
hogyan  vent +e valásálg  pulzusa a báke els ő  
Љavasгán, •a nбgyéivi öklöklks után, melyet 
6  Drиáron, a 1álgerban,  an  épszakai parti- 
zán-rcnene!tеlések n:dejkд, +a тö+gbönzöbt kór- 
hazak bunke¢-jai;ban, ;a sebesülitek meileЉt, 
a  h•a+láll јеlоlЉјеп  köaöЉt éQt meg és ék  а!t? 
Ке!tségk:ívül  egyenetlen, lázas, felgyorsult 
volt eriridk sz érverésnek a ri Љmusa a győ- 
zefleтn eufáriá,jálbaпx,  melyet a megkönnyeb- 
biilrés áWtađános sóhaja követett: Vé+ge a 
háborúnak! Mi éidink! És az öntudaЉ  hő- 
esnellkeчdése : A xni harcunk, •a mi eИΡeдΡ- 
ál4ásnank m•e+ggyorsibatrta a hábarú befeje- 
áérsk+t. A mi hadseregшxilk, a mi forradal-
munk дуоаоЉн ! Az évekig illegalitásban 
működő  Jugoszláv Kommun7sta Pánt, me-
lyeit  a balkáni szo]dateszka és zsandáпság  

bagbrutalitsa(bb eszJkdzeivel .  vlldöz+tek, a fa- 
siszita magszálИák és +a quisling  szo+Lgá'vk 
elleni aiёip1 eii'lernál111ás egyetlen ihleЉője, 
szexiиerгő jé és vеze!tőpe, nviuЉán kiШépertt г+Ие - 
уаФ 'vtásálbál, jiiivőbeiáЉálsának, politikai tu- 
daЉának, vezebősélge lképesséig>ének köisz кin- 
иe, amely snár. 1941 áipsцГvsában harokkisz- 
sléigről  tett  Љanúsáigát, miiköáben  an összes 
poigár•i llX)ltbikali csap+ontosulárs иok ikudarcot 
иa1rldttak — moet, miuitán , kivíиta a győ- 
zelmeit, Љöпltémielmi joglánáll  fogva saját ke- 
zébe veszi a !hatalmat.  Az 1941-ben ki- 
robbant forradalom folyltatádi.k!  Utazunk 
а  ikomnиxnizmusba. QVlellertltünk van •a Szov- 
jetúnió, melletttink van a világ minden 
haladó ~егоје ! Győzellem! G •yőzel+em! 

Sinkü  Ervin  дуШlиап  az  ifjonti pesti ,na- 
pok 1e11kesedјбsének reprízéit iláltj•a :ebben  a 
+6ényeilakel, reanariуelkkell és i9aká+ig адто - 
dobt álm;ákkal egyarán?t њáiplállt eufóriálban. 
A (tény, begy a j+ugoszllá.v, balkáni szoriiá- 
1+is ffioxmadallmdi esennényelt ~ben, bármannyi- 
re dramaФiknдsak  voltak  is, nem гláilita vi- 
szont +az egykori magyar forrada+l+om ro- 
mant;ikus fogyaltkkossálgai+t, sai+ált, Kun B бla 
i.dejёbő4 való „olotim+istáinak" kálvklh+áz:i, 
fráiz'iisos, sneddb láao тvgását —  1  i'•°rT1y Ihпп.- 
iaиniságe:ail tllt ttott,1  ii.  feloldta a jбvő  f,á1- 
rtF{se а1о1: a fabizmui borzailhnairál (S97ап r,o- 

mici fašizma, 1946) és a  amac—Samatjevo-i 
vaidútvonal épitőnnek enЉhu~xa aamusárál 
(Erto ride m;as"а  srela . . . , 1947 — A vasút, 
1948) szóló, hbixnapiba vetett hittel ks ad 
hoc írt puы'иciszlhilkai szrnvegei  an  akkori 
homvát 2aublici+szrtika élivon•adátha emelik az 
emibeert, aki „1898ban szilletett, tehát nincs 
már srok idelje". Annak ;a .Ipu ilnЮiszitiikának 
sz éilплan+allába, mely hanigaskodó  volt,  sok-
szor pedig paroLázó is, és csak Igen ritkán 
ü+tpгhte meg  an  ihletiélt kéixтeaő  kolllektív ra- 
jongáls szin+tjélt. Si¢vkó Ervin a moszkvai 
napok riidgj+én јбд  megisrmexthette, hogyan 
lehelt  an  еlvszетй  páMbossálg iés fegyelem 
аl+атса  mög+ö'tt Ibrutállis és körmtбnfront po- 
1itikai nyomást gyákorálni a kulitúráma а1- 
talában, s kiirl&i +az írott szóra, éIs ezért 
számára mindaz, ami nálunk a szent és 
skrthetertlen agiitippmop kuШtítrdiktatúra đi- 
laisi--magavdći válboyaPoa md+ej+én, 1945-49 
közölbt а  művrészet Љегеп  t&'t, nyilván- 
vaióan nem jelentett meglepekist vagy  iii -
dons&got. Noha ebben  an  időszalkban  mint  
;puы iciцta, recenzens, гkoanmen~tártor és szí- 
nnlloribikus nem írt meg egyetlen, ki. вlonos- 
képp ёrtékes, kommenФár nélikül  is időt- 
а111о  írást  sirs,  egyetlen olyat sem, amely 
lényegileg külön.bözne е  meddő  nroda4ani- 
p+ublicisz!tшkai korszak sáánvtalan más "vrá- 
sб tál, mёgis fi,gyelпnemtetni  kill  a témyre, 
hogy ezek az efeaner cikkei  is — a maguk  

miWodtálban, puszta gyakorlati cébzer ű-
zélgiikben is — a'rról az .mnberr ői vallja-
nak, +aki +encikrlopéd іikus tudásisal é+s gazdag 
életbapaztalattal felvémtezve szuverénül 
mozog az anyagban, anvaly гől ír. Éppen 
ezérlt, a párhuzaлmolskall, Itörtéinelmi éís filo-
záfi+ai asszbaiációkka1 +tiЛ  +tett írásai min-
ding +az „,eng•edбјlyezebt" haњáráit súrallták, 
egy kissié mindig gyanúsnak és erdtneknek 
tí'intek háború utálni réveink szocialista 
gondolatának 'buzgó, ma már itöikéletesen 
feledlésbe meriilt . le1Кipásztorai szemében. 
Sinkó ezidábe іi legalapasslbb munkáij,a, a 
Ku~Lturális örökség és szocialista realizmus 
című  Itianulmámya, mely viiáigméretelrben 
is  mind.enkбppen egyike +a legjobbaknak, 
melyek erre a csöppet sem egyszer ű  témá-
na irádtak, s amelyben viszonylag illgyisen 
kísiérli meg becsempészni a iszocread+izmus 
födele alá az ösiszles művбszюti értéket az 
ókortál máig, mi)k бözben +gondolatisálgálban 
tölbbszörösen feli knúli.a mindazokat az 
„wbmutató" irományolkat. melyek nálunk 
ezekben az években, 2Gdanov árnyékáhan, 
számtalan variádéban láttak napиi+lágat 
— e tanulmány nemesak kordokumeintum-
ként fog fennmaradni , hanem az író s¢e-
mélye+s drámбjának ddákum+embumakénit is, 
az ember d'námálj+aklént, laki a „nagy céri" 
szolgáilásának váigyában számos komlpro-
mvssziwrnmal bбklyózza meg tudaltált és 
ké ozeile tért. Ezt •a munkáltát közvеt5 únüll a 
ha п áfLa ;alőltt, a Dan za dawuom (1966) c. iz-
galmas önéfle эtnajzi krónfkáljáhan nyi'lvam о-
saan +meabalgadi,a: Nem olyan üavean. mint 
napjainakbawu Garaudy a varttaiian realiz-
mus&уal, v+aba'ho.4?j 4ay akartam véderdi és 
értelmezni magam és mdisok •előtt a szo-
cialista real1izmus elvét és követelményét, 
hogy benne, mint Noé bárkájábarru az 
özönvíz idején, mindaz rnegrtalálra a maga 
„ történelmi helyét", ami a Gilgamestől 
Rimbaud-ig jó és szép. S noha komfor-
murusta töreikvés•emben még Joszif Vrlsza-
rrionoricsot is idéztemn, az én szocroabista 
realizmusomnak volt egy gyógyithatatlan 
betegsége, melyr ől már a tanulmány élén 
а lló, Bjedrimszkijtőb vett mottó is tanússko-
61k: „Minden kköltészetnek az éhet 7cifeje-
zésének kell lennie a szó .tág értelmében, 
mely magába foglalja az egész valóságot, 
az іаіi аgit és a szellerr'љt egyaránt. Ezt 
csak a gondolat b ztosithatja számára, de 
ahhoz, hogy az élet kifejezése legyem, a 
költészetnek mindenekel őtt költészetnek 
kell lennie." — Még ma, öreg napjaimban 
is egyetérteak e .raottommal, Bjelinszkij 
áhításával, hogy a költészetnek , ha az élet 
kifejezése akar lenni, mindenekel őtt höl-
tészetuъe+k kall lennie. Egyetértek vele, 
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aruint ahagy nem •éпielic degyet  magával a 
,Ки 1!tита l is оао ks б g é!s szoci-
alt  a  re elaid  z  mu s cí,mű  tamulmámyom- 
mai. Nem értek egyet vele rr гáresaak azért 
sem, memt abbál !а  feltevésb ől irгdul ki, 
hagy ennek, amiről aakikor szó  volt, a szo- 
cimli.ata tcírsadwlom művészete, nnűvészi 
követelményei és m űvészi prob!bémái !ké- 
peгik a. •lény!egét, holott barпmikom kerгi.l is 
szóba a  szocialista realizmus, elsősorban so- 
hasem ,a művészetről, hanem tinkább arról 
van szó, hogy mirгt тклпдет. másnak, így 
a  inuvesz nnunalcájánmk is elazon  pol'иtikán,ak 
és hatwlomxnak a oéljait kell szolgádmia, 
amelyne;k az esztértekai ,töre!kvésdtk és еrté- 
kek irrelevánsak.  („Forum", 1966/5-6.) 
Sdnkónak ebben !az önbírálla>tá(baa>, áátsé3- 
kíviil benne rejlik  égy egész szellemi  éáaet- 
arék, !ia+adalnlua зtk eglész avearazedák!ének •a 
tragikuma,  di  ugyan•akkom ős¢inbesélgé!ben 
аејФЈ lк  да  IfrirUka Sdnáó lkélsőbbi е>szJtéltiáai íaá- 
бai, sőt az aaltolLѕó +ávekben íat szépirodalimi 
ááádltáisal szuggesmtdvd!tásának dLS. NyJlván- 
való, ha nean égaФjumk даá•atlt é1i aneg 1945- 
ö1t, mad 1948-at !is, ,akkdm аз!ean jöltt vollпia 
Aletme  1  bedső  idi•alógiusa, a páábeszéd, mely 
aLkotáagYéniságe  fi  ьёdutlo)t eredmé- 
nyez!te, mélységat biiztasitabt Iszövegeinek s 
visszavezetite ő1t, krleltseJkben éas harookban 
megedződve, ,a fіa!ba7lkori napok а]lko!tói ke- 
rasési°,nek 1е!gszuggesztávebb írátsáhbz, az 
Aegidlus útra lkelésléhez. 

Az Aegid'иws nútra. :kelése a „szenveledélyes 
útkeres!és jogának а  megénye, egyben Sдin- 
kó :legh+amnvontiakusabb, leglí.raibb dés gondo- 
latokbam. ,leggazdagabb  a,ukotása, és méltán 

áld ,a farradalom гетајата  irott mгűveinek 
az élén — ía j,a Botri Imre Siinkó halá!lчз  
alkaámábóá (Fol,7•a, 1967 ápaailis). >)3s vaáó- 
ban, ,e(tnhaz elaz  "ntéletthez aeinml]t se !kell  hoz- 
záadri: a thuszonnyolc ,éves fia+balem+ber, 
aki ia védetзlen ј  а!békának á=`iнszöavhe bi, hogy 
1926-ban áltmene !tleg Szaaajeиában ttar,tóz -  

kodik, az dhlet sгeaenasés ómá5ban s nydl- 

ván ,a !saját, iutkn ,иereségeiavek áeserű  !ta- 

paszltaá!aФaibál egy művelt  alkot, mely  több- 
jelaraltásű  sbrnnktчímávа1 narndsa!k elaz  6  áé- 

sőьbd aФkotód snnáгt anitiкiilтálltj;a, hanem szá~ 

z•adunk tragiáus ddddarrcnáilt ms! Ёi1nd, és 

emlbemnek maradni! Iae !hogyan? Hogyan  
lehetséges miegtaпitani az ideáldkba  vetett  
hitet,  s ugyanakkor nyídt !lenni az édetgtel 
és kcértségeivell  szemben? Meddig  kápes az 
ember  az ianitelá!ekbus „m'a!gasabb седјад " 
émldekáben e1hu11gattad пa!i ia IDeШkĐissm!eп+e!té гt — 
mmn!dezelk elolyan  álérdlések, melyek Sd,rakó 
Ervint eláálandáan fdqgla ФkozltatЉák; egész 

műиébe!n taató!san jelen vannalk, daz. eanber 
;é5  forradalom  Itéanájába lálgya гг+va. N!él- 

1kidle az  Optгarnístálk ha!balmas гegánye sem 
volna  más, titint a  Magyar  Tanáacsközibár- 

ssasálg és да  forradalom  real,iszttikus króni- 
kába, az Egy -i-e  gёnіј  пegénye  pedig  tisein 

volna tőbb puszta, еп+деáев  ttyrbéneteiket 

meglöaökí!bő  tiutiпг  lónaá;  csakis ezek  da kélr- 

dásek, ezek az é~Уд  ácláadések Ibiztasít- 

јаá е  mtivek sínlyát éss dln  јtіібјйl, hő- 

méasákl eltét és Иmagikcus lszépségát. Véres 
ái~,zerűs!е3!át, elamely,  íme, arám évtizedek 

óba Фamt. Sinkó műváben  I  Кéadásek alko- 

tóidag épp az Aegidi.n.cs útra 1lGelésében &-
tik  be eálőször, ,a  magyar  forradalom  bu- 

k'asa után, az ifjonti, romantikus buda-
pesti  !á]тelоá elátákaroddá!sa után, a bécsi 
ltolsztojáanus fázis és a dgriimziavgi ,;kaтan- 

Itén"-barakkdk pdk1!a után most váltak 
elSinkó felismerásávé, ! lit, 

 alsainаá ее  cиé!let- naretek tövében, bdáy!о73 
miután 

aenszerű  és !lártszóđda!goss aázisálban; 

itt  feerijllttek, paгanasodóan követel!ték 

т!egfoamlálásulkat. Nem szőtt  bile  Siináó !е  
m"ube semmit sem az !addigi !é!letébőlч  an- 

nak egyetlen esem!ényét, egyetlen  rekvdzí- 

+tumát, ,a konkrét valáság  egyetlen  kud'isz-- 

száját sem, бв  melágis, íaói. бв  foaц'adal¢rári 

lényege egészйben benne van: a 1e7ádds- 

meleretnek, az emberi feleьősségnek e¢ a 
haтm•'vnoéves hábelomú történelmd áereltábe 
helyezett, á•írad szymboldzmussal гarnyadt 
töaténete  nemcsak  saj!át egyéniségének leg- 
auatentikusabb és legszuggesztívsbb al3ife- 
jezője, hanem e  szocialista korszak drámá- 
јап •аá is, melyből Sinkó •aátívan kivitte  
mécz•Fгt.. Aegndius útkeresése az  embertelen  
körülrcrények áözötht Sinkó egé!sz mvnkás- 

sálgára jeálemző, elaz  !ae,giidduad álémdések az 
Optimvíзtíak főlszeaelpdöl,jét  is kín!ozzák, a 
rájuk  adott  vádaszdlk hatámozzáá  meg  !gaz- 
да3 szépímód galléMifa  minden  szereplőpét, 
az Egy regény regénycb!ar а  еlsósarban ezek 
dgazoáj!ák a napdáíró d<snquiijcte-i szent  
naivd+tását és 'váks йgátt, azonban amúgy 
dstexv'vga.zá!bál,  a  „lепшпг  vaigy nem lenni"  
kérdéseiáaémt 1948-ban zúdulnak Sdnkóma, 
amikor  is  az Aegidinis útra kelésének íráj a 
magáaa maa aid pergóltiizaülkben.  De  Si гЈikó 
іюгvdnit ez !a ,dјnkmai ддо  nem érte Iké!sziilet- 
tUeniík: А!eig:idфusnaá, a doatinikánus  szer-
zetesimtek 1926-bedi meg Фkottójaa huszonkét 
éииel kásobb számos áеп+давае  feleletet  is  
tud adni: elaz  egykoai 65;zaaajevó 1ás a  mos-
tani  Zágrá!b közöbt elgy foarada]anámd emig- 
máns élét nagy tapasztaá:alta á11t. 

Az 1948-!as ev, az inforn7bdmo Аехоlикпо- 
jának, Фehát a lszooi!adislta Ja дgaszLáv,ia meg- 
!támaddálsának éve a rák!övetkez ő  esarxué- 
nyelklkel ne¢nosalk деШв¢J1áv  politikai  >t,iiaté- 
nelmünk  legfontosabb  иј!aъbkdmi !dátuanad- 
nak •egyike, mely annyira fontos, (hogy 
Sinkó Ervin jaggal nev!emte ,;a mi гnááso- 
diik forradalrnuinlkoak"; s nem  is  csak a 
vliáágszocielalizmaas fejdődáse szempdaгvtjábból 
fon6as ez a !dátum, hanem — s ebben az 
esszélben Leginkább ez érdekel bennünket 
— lsoasdöп iiPođ  foanbassá!gaí egész délszáv knul- 
túrááaá гfieljk!őldé!se szempontjálból is, mert 
felszabaditotta !akkd!tóenergiátink•at, aanely ~,чk 
az idő  .tájt már !agonizáltak iaz  erőszakos 
eJ11ha11gatbatás következtében. Nem veléletden, 
hogy ebben !az ddőszakban, da  szocializmus  
alapvető ,  politikai, etikai, eis'Dtiátiika'i  fogal-
mai  á!е!biszbázálsánaá dtd ős9zaklában,  a  „Iti!to- 
izmus"  ellen  •i!ndцbott buda!pes~ti, prálgai, 
иatrsód iircilkvd.zíltoaчpöaöá na(pjelaa'iba!n iaz  egyik  
k!egsmuggeszfttíelveJbb pulbФilcistáná, egyik leg- 
éleelselbb kvan;;ní és k!eelglluoidusaíbb иiita!tkelo- 
zónk — az 'Egy regény regén,ylének az ímó- 
j,a  'volt,  adai  az 1936-37-еs isztákelini pöröket 
Moszkvában éiцte meg.  Azokban  ela  napok-
ban  da  szocializmus  vllá!g1a]kidsme!rete szól 
Sdnkó temperamentumos és lendületes иг- 
!tacikkeiből, зneáyetknek a 1ixоavát  irodalom  
kereteit  megihaladó töaté!n!ealand jeléntbségét 
nem !béveszűhetii  szem  !е1о1 annak da kornak  
egyetlen, valamelyest  is  !tárgyi+lagos kwl- 
tíurtörltéaaésze sem. ifjná!sága eg!é t védő  vđta- 
iтaataiиal trib'rid pózJban,  fiatalos hévvel 
vik!álgпt  he  ;i!deálljainak komdansötaát éjszaáá- 
jйba, a szabadság, a ttöatéanelarn, a јбvő  лe- 
vében. Ёs ssajláit, hoslszú ет!igatáaiós éveiből 
иаlо  maga előtt sem eliágg"e elvi!lá!gos félel-
mei nevében, a fé!lelanek nevében, melyek 
a háboaú dekádti Moszkиálban fcrgták el еáо- 
szöm, s !anéááiil!, hogy dletailsztázta volna őket 
önmaga elő tt,  intim  árizisekbe vcчtétb'Sék, 
vé3zetes ácélt,sélgek szakadékába, saját meg- 
győződésáиel, !sebzett kelllki'>ásanerelaével kri- 
tübt  romlott  koniiproniiiaszumdk zártonyára. 
Az 1948-as év til!rámйјda Sdnkó Ervin sze- 
máђnes !dmáanálj a  is volt, di-dana,  melyet 
smenmiibdlelns alkata minden  1id!egszááá!иа1 !а!t- 
iélЛt s  amelynek tartama alatt  erkölcsi ás 
köTtői Ika!barziison esett át. Mivel nnegérez- 
te,  hegy  e dráma lsoasldöntő  fantasságú 
mindarra néгve,  amit szeret,  soatsdmntбő  a 
humaniгmus4е!Лfogásáaa é1s Ikölt!észelbére 
náгve 5s, eattől da dábuanitál !а  haláláig írt 
!olyusálban  ez  a  dránva еаááо!1!dsi >és т szicho- 
áólgiaai dilemnililval Itaartásan  jelen lesz.  
Fwbliaisztilkáljáfban, eLsrпбétiáai е!s irodalmi 
esszáiben, novelФáiban, a magyar Irodalom  
tárgyköгével fіglallkozó drod'aIlarn-!börGéneti 
фanulmáinya$baan, prózaverseibe!n бв  dráanaáfl- 
ban еgyarát. Az apakor keЛe táezett. !kézje- 
gyét viaseldő  irodelakri dolkumenrtumdk, me-lyik 

!a nni  irodalmunk  lйrkö!ráhez !kötđd- 
nek, da homvát elgondo!laflai!sá!g bagald яđd, ha- 
laelг;ó áiramáfban kerim!gemeik,  rely  ааат  a 
„Plarcren"  ideje  ó6а  deuéritékacebb m er- 
nvilvánvЛeláaqadval da rn•iпІdemmeelm{'z d м~cm,atл - 
á!tisak im.áпráaa  mindenkor  wre г4nc41 і "wu ,t„- 
arő  xöl!fib;eгкt га !¢7д  а ; Ѕ!t Ћ rtэтд lfiа  —  с , •  •н~гчп  а1г  
е  azетк~lи~ев  dтámZáeli'амг  tдmtíкlk пгfп  дид lтпн _ 

meBltuniai +a mi ,horиált irodalmunknak, 
Đ1ekkĐdsreretáraetk, s ъйpságének  is  Izgalmas  
ttaníusá!gtéltel!ei.  Ezekben  daz  írása"vban ;ainkó 
Ervin  nemcsak a  szocializmust  védte a 

konzervativ, dogmatilkus !télvhiitekdtől, fenn- 
ba!rtáls nélkül ,a ,sz•ociadivдгиus j!ugtasz,i!áv va- 
aiánsáárt azIlIva sdáata,  hanem  saját élleitét, 
дfjúsálgát, !szenveidé.sei nelk, emberi дé6апеá 
értelmét ms. Ёppen ezéat van  az,  hogy A 
mi md.sadaík forradalпutunJk. Kí:sémtet j.árja 
be Eurápát,  Akik nem !tudjcúk, rrui fán 
terem.  a s,aemére.m c. vita!iaat,ainak egyes 
oldalain  a paalbádciszbika poáziisbe, a ttaény- 
anyag fainbasztijkus elиíziába, a k!onkméгt !vita 
erködcsd vádba •asap át. S  mint  mindig, 
amikor  a  harc andeidjjIJban dt зaládta maagát, 
6inkó, ,a  jayithatatian arnomal+i!íta eztiubta:l 
is .a harcnak dás даиј !adnaá !ádldazza művészi 
!tehe!áságe elgazdag lehet őságeit. Az inforrn- 
Ibielro itélmáljára írt mindkélt, Фányegében 
pszi!dhdáágdad dmámába (•Elítélte!k, Szárny ű  
szerencse) lapo!ssátgdКkak, napi-politikai 
cétLszегws'ógg•ed  van  ;terhelve;  ibennük a 
páabes¢édek szóasatákká, ,a sveгépldk a 
szemző  lntím ditemmáiaiak !a szócsövévé 
válrnák. Élettémáiиal viaskodva a  mora-
lista  Sdnkó cserbenhagyta a dmámiakölto"t, 
drámái mág asak  meg  seat lközekitilk •a 
kézimatban, német fordíltásban  fennmaradt  
anem-pratenciózws bnagikomiéd'váljának, az 
];.lő  holtaknak Ia szinbj!élt.  Ez  a két háboaía 
k!i5zö!tt íalt mű  már tartalmazza  da felelLős- 

da lielikiismeгеt-fiurdalás és eaikö!1!csi 
válságok praъІémáját, elaadkalt a probáémá- 
kat,  melyeket  Sinkó egéasz бletműv ёјben 
var,iiák. (Megbocsáss, én daztán tmido'in, ho-
gyan történt. A háború nem holmi  haifa-
dlk személy volt, hanem valarmi, amit mi, 
a mi engedelrnезsé.günikakel eltettünk lehe- 
tővé. F7s végűl is mi voltunk azok, akik  a 
]váborút é!letben .tartották, mui, dakik  Ucaato- 
nái mar+adtunk,  noha  gyűlölt2lk. Lehetsé-
ges, igen, tudom, hogy Pétem most erényes 
és gyengéd osaládarpa, de  akkor.  .. — 
Sinkó  Ervin:  Élő  holtak). Abban a  pilla-
natban,  iaimdkor iezdkdt a prab!1!émákat pub-
licista preakkupáciái t бényosóvájda elelé dlIT - 

az  ,;infoambirás" ,napok konkmét pszi- 
dhalágiai-ItárSada9ani összeiцtközéseinek 
per.gőtüzébe — abban гa  pillanatban  ii-
hallgat  a lényegében dirikus,  csaknem  
azentknentblIls ,alkatú költő, s ela podénnikusé 
lesz a szó. 'Sináó fennitaaltás néllkiiál  poli-
tikai-publicista  ellköФelezeátságe ebben az 
dldőszadaban károsan Jbefolyásolj!a drámáit, 
azonban egyéb ssvápiaodalm!i műfajelaii és 
!essz`ái!stiüiká ј,a viráigzásnalk  indul:  a áерте- 
telt,  elaanelly vágaleg filszabaduJit, az addig 
szent !ás !sértihetetlenm!ek ltartott !tévh:i Л>е'k, 
ra fegyelmezett  foaaadaámám szándékdsan 
vállakt tabui elal•ál, most Iteljesságében ki- 
!éllheltte magált.  Sorakoznak  elaz  eisszék Išm1e- 
¢,а  művárős (Falanga antlk'rista, 1957), ®а- 
jáat dnfteáléktuáái!s villá!gának  kedves  sze- 
mélyeiгrőd, Baknanyintól Landauemig, ela  fran-
cia  enaiálopádistákttól Ba!udekaire-:ig (Sud- 
baruosmaa pisirsa, 1960), nagy, kerek  fejeze-
tek  ela  magyar irodalom börflJénerfiéib ől  (Li-
kovi 2 praЫemi mac7arske knjeliževnossti, 
,Rad" 328, Zagreb, 1962 бв  Ti-f ánjižёvne 

stndije, „,Rad" 333, Zagreb, 1963), az uftolsó 
navelLlák бs a Čudesni izletnrдk с . те3ааго  
áímai vatlllomás. 

Sinkó egész művében б  kandám együtt 
van a moralista, !a marxista forradalmár 
бs a költő . S ez nem mindig válik aalko-
tása hasznára. Ellenkez őleg. Mivel Intel-
k!ektuáШisgan 'azonosítorfita daz etikást az esz-
táéttikával, a politikát meg az emberi léte-
zás megkeriilhetetlen бs mindenkar dön-
tőj!ek!ertőségű  fá гtumának vélte, az alkotói 
figyelem egyetlen melltó elobjdlrburnának vi-
szont elaz embeгt és +intim drámátit !tartotta 
— ,azért Sdnkó, a vérbeli humanista, a•l-
kmtókиnt ,gyakran lett e harugsúlyozoht hu-
mandmmus áildozata. Amikor műveiben a 
hdtszóndk, az érteim iségi prédikátor hit 
szóhcz, s ez ,nem ritka eset, 'akkor monda-
tai alnehezüellndk, ellottyadnak, aorako'iak 
a megfontolt, bölcs, mindenttudó felele-
tek, melyek teljesen eltakarják, láthatat-
lanná teszik az  eleven,  véres, örökké kí-
váncsi költői kérdések nyugtalan villaná-
sait. Még a terjedeellménеl fogva legna-
gyobb három műve, az Op#misták, a Ti-
zennégy nap ás az Egy regény regénye 
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seдn mentes ailKatáegyénvsé!ge ezen alap- 
eLemešnek ös6zefériLeuet Ыиernseigéttől. 

Az  Upt2mi,sták ѕ  az Еду  regény re.gémye 
egyes se6zlebei, usőit egksz fejezelGei Is az 
eшrópai іаhmlѕёіg iqgszuggesztível~ben 
теgіг  н  intbim va+Liomáisai гкоте  ша•гitoznalќ , a 
századunk е]ső  feléb.euг, forлada+lmi törté- 
néselk .fánydben éts áamyékában détre,jött 
vilá~gimada'lvm amtolágiai damabjai közé, 
máárészt viszont, 6ajno5, mindkÉit ти  ete- 
merséggel; bizonyíФgaitással ге.ч  száraz ед - 
meltu'tluatásolklkal Iternes: a szocialógus, a 
mora'l•vslta, a politilkus е6 a pszъchodбgus 
itöbbs•zöx erősza]t'kad etfoj#ja a köiiriőlt, a i;e- 
]edtek ligen gyail=зran felmoazsoiják 'a kér- 
dјé5eik zsengeséigélt, 'a láltobt és áté'1t átadja 
he]yélt az álbtanulmányroma4tnaik ёs átgari- 
doitnak. Sinkó mindig a közép-európai stí- 
1аа6  magas, kiдnűvelt szintj+án mozog, azon- 
ban szépiirodalmi adkatásaiban nem  mm-
dig  #udij•a megvailótsbtani a цkatáegyénv,ságe 
alapelemeinek mágiklws hanunóniáját, 
szuggesztív ös6zhangjált,  di  amikor  eat  az 
ihlebés szerencsés áráilban sikeriil elénnfle, 
akkor olyan тnwvzket atllkat, ,amelyek а1- 
landó helyit 'biztoáiltanak számára nemcsak 
a mi iтadaiLrnunkban, hanem a világiroda- 
larnban  is.  Ilyen esteleben nem áemm ~isútik 
meg !egymáat, hanem összeö Фelkeznek, át- 
hatj ák egymá5t a hetterogén elemek, me- 
lyeík m.ásu;tlt iilsiszeférhet,etilen6élgeit szijlinik: 
a kкiltői пгímió m•ág'vá~ .a umakkodóvá válLi;k, 
mealizmusa szimbolikáиal ‚átгmyaládшk, mon-
d~aФai elesek, d.áitoпnásosak lesznek. Sinkó 
Ilyen, vagyis anztiuytilku6, sajiáitos, közvet- 
]геп  és szuggesztív az ifjúlkari dеisгegényé- 
ben, az Aegid'vws útra kelésében, Ilyen az 
Атоп  szemelmében és az  El  егnёг  f őhad- 
röagyban Its, •meg számos, étLelte utolsó év- 
+Gizedében a „Fo¢+uпn;ban" közdlt elbeszé.],е- 
sélbRn is (A dög, 1962; F~liőjátélk, 1964  stb.), 
melyek mentesek az inte.ILleklbuádIs ball'lasz- 
+tá1 s amelyeket váilságоs koma drcámáij,á- 
nak, abszumdwm.án•ak eknénye, legintimebb 
pгеokkupáюiója  item  sadróvá. 

Az Iroda]1тд  eletпnű  a5úcsain ј árrni sza- 
ьály szeтinцt  'at  jelenti, hogy IbeitelĐiгцbest 
nyerüaLk 'a szerző  intim drámájámak kö- 
zéplpanitj•ába. Sia•ilkó Ervin sun kivéltel: 
opusának l•egéráélkesebb oddaflairól spon- 
Фánul, szándéikodtsálg né7kül, 5akszor pedig 
a szándiék elkienére Is a иégtsőlkig őszinte 
иaklamálsas  unbar  szól •az ékк+t 1ti+tka:iról. 
Saját drámáljának hiitikaiiról Б. Amra szüieltett, 
hogy kínozzák, űLdö¢mélk е  tiskok — s ne- 
kik kösmönhetfl felfedezéseinek szuggeszti- 
vitásá:t. A lirikusian reflexív Sinkó  vala-
mIlyen saljáttІa'gas istenkereső  sz•envedé]у- 
Ilyel hatja Fйlt milveiit, Aegidlus bolyan:gásá- 
+tó1 ёs a¢ Optimisták fi'aitatlos тajongásáhól 
az nztalsó, meтіgnállttsáiggail árnya]t поиеца - 
kiiig. Az elem;entáris gyűllölködése+k és лet- 
tegések légkörének е  mesteri viászaadája, 
a meiditattív próza klfinonmirt érzékű  p5zi- 
rhodágwsa csaknem  mindig sos~ dö¢Ltđ  ha- 
rt,ámozaiaok drámai sziituáiciójába helyezi sze- 
replőilt. `Frózálja névt,elari, a törtémelem fo-
lyamban sadrádó szегaplriine'k, a Itörté- 
neknvi események mészeseilnek — ra hősök- 
rcnek é6 ákdozatbdknak — szemékyesen kel 
válatvzbanluk, adva  van  nekik a döntés 
szaibadsága , m:inden  #616k,  és csakis őtő- 
kdik füwgg. Sinkó művészete, mely nem is-
mer nagyobb győzelaniet sz em:berie5ség 
győzellnménél az embemben, veLejéi,g szub- 
jektív: hisz vajon :az о  édete, szenvedése, 
áklálsfagladása is  nem számos sorsdönt ő  
иálasz tá5 erednméдaye-е? A Budapestii mo- 
mailklban {„Forum" , 1964) az гто  — m'iköz- 
ben arra vá гgyík, hagy odahuiza legyen. 
Zdgrdbb  ins,  Nоцг  Sadon, Jugoszláviában. 
Az emberek között, +mkildkel iközösek vol- 
d+aik és  vsai'oxltak  a  hxnrcaim, a céljaim, 
~rzándéka+irrn, fájdalmaim és őrömei•m,.  Oda-
haze,  Jugoszláviában — az 1919-es  tiara-
dalom napjalból valló baráíta'i egy шkéve+l 
be~zélget: 

Én: На  választh,ајtnál, méctis иду  kezde- 
nnéd, &hagy kezdted? 1ljra vállalnál 
mindent? 

0:  És •te? 
Én:  Mit  teiгetnék egyebet? Szebbet? 
Mivel „váklalt .т  in den  t" е6 nem  dal-

dot  „egyebet , szebbet" tenni,  Sinkó úgy 
е]te a •művé6zetét, hogy szubjelktív valhlo- 

mása ilban, р  azéint, ment szubjektív  volt, 
impressziv  dokumentumokat  szolgá]áiaibatt 
a k!orról is, melyben éWt: a magyar forra- 
da Loanmбі  is (Optimisták), a fa5izmuá pali- 
0ikai !b ""nntényeiről és szörnyíiiségeimőd is 
(Т•izennégy nap, Aron  szerelme),  as  emberi 
defomsmáiciólk,ró2  Is  napj aimk eiriberrtdhen 
iborzlyukaiban (Egy regény regénye, Ele- 
mér főhadпiagy, Előjáték) s a mindent fe1- 
őrlő  felelemről is, hisz az ris, aikљ  legtöbb- 
ször és leginkább fél, még túlságosan 
gandtalan és fe.lelátlen, inert  niraleiakimek 
még .több aka volna  a  félésre, mint csak 
képzelrui is tudná. (Utalsó b'eszélge.tés, 
„Fo¢дxnn", 1963.) 

Noha az es6zéíró е6 kritikus Sinkó Er- 
vin a satjált vi'lágnézatének , 5ajátt адарнета - 
jiánalk: arг  ember ks a  forradalom prable- 
maгbiká;jának a rabja, krdddődési köre 
miégis ruidkiviil !tág, 6 nincs e száyadnak 
бкlászerű  kĐérdese, melyet о  ne koanmeaa- 
+tá]ft, иi+zsgállt, elemzett volna. Éppen ezért 
nem veilet1en, hagy sok (teret szentelt, 
mint  xmár esniltittiik is, Miroslav KsĐ,eža 
művёfik.  ik  kitten  azonos ifjonti ákmok, 
olkitáberi rajiongások gyernne.ikei, ugYan -  
ahhoz a nemzedekhez és izodalani legikös- 
höz tartoznak, iközös sajáttságuk sz encik- 
iopédiati kélpzetrtség, a professzionádis szor- 
gado¢n és az írotlt szó Ixánti felelйs6ég é:- 
Љеlапеге6е  is,  azonban mindien másban kü- 
dömböznek. Meghozzá radikálisan. A гtean- 
ре:атктгнит +ноl, Фehát a 'kőlttő  alapvető  jel- 
aemzőjeb("r1 kezdve. És mégis, Krleža mág- 
neses vonzásában SiaNkó egyoldalúan bár, 
de  igen eredetien lcözeledekat a kailežai mű- 
höz: mint a humanitáѕгak, az emberi le1- 
koiismer.eft szuperiorus, költőii intenzitássál 
mdőáidóvа  lett szavának f,eaiоmйnjéihez. Mo-
ralista +léпnán, i!1y módon pnasztán az ех'kölcsi 
áitшtő  erő  szexnpantjára redukálta Miro- 
slav Krleta kö]tői dтámájának összetett- 
ség«ét, lesutiIdteltte e műnek mimltegy bifak- 
matosan áugárzó teret, azonban •alapos 
elemzéseivel Sínkó olyan eredmények еhez 
jutottt, melyek addig , az erre a i>йmára írt 
esszéi előtt,  Ismeretlenek vo'ltak, tehátt újat 
jslemtertltek az egyéibként gazdag Krlež,a- 
irodalomban. Zxrvm.unis Lévén a mi saiálбsá- 
g'os, lokáli5 a+ászlettkérdkseinvk i гánt, Sinkó 
еlbítéketek néUlkül közeledhetetlt е  műhöz 
е5 •mérhette fel a vik;átgirodalom keretei 
iközöitt; Kmležárál száló írásati egyféle be- 
vezetđit képeznelk 'a  ma  már egyre szá- 

mo bbevőbb"kĐulföddi +Krkeya-iлodallomhoz, 
annak  as  e1etműnek a kriФiika-ioda4má- 
hoz, mely soká•ig nyedivünk Ibörtönébe  volt  
záirva б5 ezért •a nemze гtközi vi]áigban aLUn 
lehetett elélggé Ismert. De Siinikó nemcsak 
kdsveUleniil, a Kmlela-művek luoldus kom- 
mentátorakérilt kapcsa1ádilk újabb!k:oirl iro -  
daibmumik  áramaiba: szamos e5s7épбnek és 
tanulm•ányának enci lopédlkussága mévén 
Kxileža  mellett neki vannak legnagyobb 
érdemei utolsó kéft évl бizedi•ink (1946— 
1966)'baloldali esszé'vrada]ana gondolati 
alapjainak kiszélesítésében. Mivel föLény- 
ben volt mindenféke iproппinaializmussal 
szemben, s kiltáru,llkazó az ember és гtársa -  
daioдn esszenciftli5 kérdései előtbt, Sшnikó 
surádöntő  szerepet  j+áФszorbt századunk ha- 
rbadik éиtizedeben, iTOdalCnunikSLak a dog- 
mák, félt'vsek (i5 saint е6 s'émYhеteül+en  ta-
buk іaібІi fel1szabad'цtálsában. 

Minden művészndk vosa egy sajátos éh-
élés-, szemlélet- és ktifeTezésrnódja, tehát 
egy személyes esztétikája, vele kapcsolat-
ban pedig egy többé-kevésbé világos ii-
képzelése  Is  •a feladatakról , melyeket el 
kell és el muszáj végeznie, ti. a m űvek-
ről, amelyeket meg lalIt és meg muszáj 
írnia. (Sinkó Ervin, 1954). Noha Sinkó 
megírt .egy vakáságas könyvftárra vadát, 
Ifjúkori ambieiózus álmainak nyilván még 
a г rizedrészét 'sem formálta meg. Ez a cso-
dálatos kiránduló élete Legemtékasebb 
éveit folyamatos kiránduMson #öltötte, ha-
lállával befejezetlen vagy redigállatil+aп  kon-
ceptusok manadtak fiókjaiban, új, nagy 
kompozíciók épp hogy csak papírra vetett 
vázlartai, puszta emuk... Еs életművének 
alapvető , ismételten újrakérdezett kérdé-
sei még messze vannak a megoldástól, a 
korszak, mely feltételezte írói világát, még 
mindig tart, intim és nemzetközi hazája 
intebl Кtuális és emotív egének felhői még 
mindig vész- és viharjóеlán söltéibdk, de a 
nyomok, melyeket a zivatarok s űrűjén át 
vezető, bolyongó útión maga utász ha-
gyott, mégis eltöгülhetetlenek. Fényesek. 
Az örökös emberi szomi, energia, az urn-
berhez méltó jövđ  ködtői állmának nyomai 
ezek. 

Zágrábban, az 1968-as pтálgai események 
árnyékában. 

Fordította : Bosnyák István 
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